-

Hoe oud ben je?

Ik ben 42 jaar.
-

Wat is je beroep?

Ik werk en geef trainingen op alle vlakken in de beveiliging.
-

Welke martial arts beoefen je en wat is je graad?

Op mijn dertiende ben ik begonnen met Taekwondo. In 1993 ben ik
begonnen met Ninjutsu, dat was bij de BBD (Bujinkan Brian Dojo).
Daar heb ik vijf jaar getraind voordat ik bij de Bujinkan van Soke
Hatsumi kwam, waar ik nog steeds train.
In al deze jaren heb ik nog meer Martial Arts getraind en doe dat nog
steeds. Zo train ik onder andere Shinkendo onder leiding van Brent
Hire. Ook heb ik diverse instructeur opleidingen gevolgd zoals Filipijns
mesvechten onder leiding van Frans Stroeven (WKFS), Reality-Based
trainingen level 2 instructeur onder leiding van Jim Wagner,
Commando Krav Maga van Moni Aizik en Systema van Vladimir
Vasiliev. Verder heb ik vele stages gevolgd onder leiding van diverse
instructeurs in binnen- en buitenland zoals Pedro Fleitas, Jake Hoban,
Soke Hatsumi, Somea, Obata Sensei, Chiraisi en nog veel andere
leraren.
In 2001 leerde ik Glenn Morris kennen en raakte geïnspireerd in het
Hoshin. Vanaf dat moment ben ik me ook bezig gaan houden met
esoterische achtergronden en healing zoals Shiatsu, Moxa en Reiki.
Tijdens deze periode heb ik me aangesloten bij Hoshin en
ondertussen meerdere Kaizen meegemaakt in Amerika en Canada.
Ook train ik Kyusho onder leiding van Theo de Gelaen.
In 1998 heb ik de Kayaku-Dojo opgericht en geef daar les in diverse
disciplines zoals Ninjutsu, Hoshin, SOS-Systeem en Kyusho.

Tevens heb ik in Amerika en Canada politie agenten lesgegeven in
zelfverdediging volgens het SOS-systeem.
Hieronder het overzicht van mijn behaalde graden:
Taekwondo: 1ste Dan
Ninjutsu: 15de Dan (Shihan)
Hoshin: 6de Dan (Shihan)
Shinkendo: 1ste Kyu
Kendo: 1ste Kyu
Aikibuken: 1e Dan
Filipijns mesvechten: Instructeur
Reality-Based: Instructeur Level 2
Kyusho: Instructeur
SOS-Systeem: Oprichter van deze discipline
Personal Defense Readiness (S.P.E.A.R.-Systeem Level 1)
Internationaal Bodyguard via het IBSSA
Andere diploma's en certificaten:
Fitness-instructeur
Certificaat Gezondheidsmanagement
Bootcamp instructeur (Billy Blanks)
Reiki 1, Reiki 2
Shiatsu / Moxa certificaat
EHBO, AED, BHV, VCA
Auto-rijvaardigheid t.b.v. VIP
Verder ben ik veel actief in de beveiligingswereld, sta regelmatig bij
horecagelegenheden als portier en doe evenementen en VIP
beveiliging.

Ik heb dan ook al de nodige diploma's via het SVPB en andere
erkende instanties in het buitenland en ben Internationaal Bodyguard
via het IBSSA.
Ik heb onder andere gewerkt voor VCD, The Security Company, Resco
Security, H&G beveiliging en dan nog VIP opdrachten (waar
geheimhouding voor noodzakelijk is). Verder ben ik momenteel volop
bezig in de beveiliging.
-

Wat wil je aan de NFK mee geven?

Zoveel mogelijk samenwerken met alle disciplines om kennis op te
doen en te delen.

