
Aiki jutsu banden met kist en al overboord geslagen!

Op zaterdag 22 juni om 11.30uur was het zover, de kinderen en een handjevol volwassenen van 
Budovereniging Samurai uit Nieuw-Vennep deden examen voor diverse graduaties binnen het Aiki 
jutsu in het prachtige complex van Sportvereniging Doets te Reeuwijk. Meester Yan Sensei maakte er 
op zijn eigen onnavolgbare wijze weer een heel spektakel van. Voor de gelegenheid had hij Gerard 
Sensei als gecommitteerde van de NFK verzocht al dit moois te aanschouwen en mede de nodige 
handtekeningen te zetten op de diploma’s.

Veel ouders en familieleden die als toeschouwers gespannen het examen tegemoet zagen, de 
kinderen daarentegen waren geheel op hun gemak maar deden wel heel ijverig hun best om weer 
eens ‘top te scoren’. En dat gebeurde ook! De technieken zaten er goed in en de wijze waarop zij 
geroutineerd koprollen maakten over beide kanten dwong respect af. Hoe kan het ook anders met een 
meester als Yan Sensei. Meester Gerard gaf er zijn complimenten over en verklaarde dat bij de 
nodige Judo en Jiu Jitsu verenigen, waar het kunnen vallen ook heel belangrijk is, het wel eens wat 
minder was. 

Helaas was de kist met banden uit Japan bij roerige zee van het schip afgeslagen, volgens meester 
Yan. Een afgevaardigde van Nederlands grootste transporteur was op het examen ook aanwezig en 
die wist wel dat er een gat in het schip zat maar had eerder aangekondigd dat dat geen kwaad kon. 
Helaas bleek de harde realiteit anders. De kist dobberde nu in zee maar werd met een aanlandige 
stroming richting het strand ter hoogte van Hillegom gestuwd. Meester Yan wist met grote zekerheid te 
verklaren dat de kist met inhoud de volgende ochtend daar zou aanspoelen. Een mooie gelegenheid 
om na een korte strandtraining met alle aanwezigen aldaar de kist te bergen en de banden uit te 
reiken. 

Tot slot mocht meester Gerard de diploma’s aan de kandidaten uitreiken en gingen allen een 
graduatie rijker en met opperbeste stemming weer huiswaarts. Meester Gerard ging gewapend met 
een Japanse (?) fles ‘Sja-do-nee’ snel weer naar Den Haag waar hem nog de nodige Judo en Jiu Jitsu 
examens tot laat in de middag wachtten.

Leden van Budovereniging Samurai: Van harte gefeliciteerd en ik hoop dat jullie de kist nog gevonden 
hebben!


