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• Voorlopige agenda. 

    Bijlagen: 

    Exameneisen. kyu 

    Exameneisen modulair. 

Sokn. wordt 
Ryukyu 
kobujutsu 
Holland. 

Na een meningsverschil 
met Kisho Inoue heeft 
Wim van de Leur  
ontslag genomen als 
branch chief voor 
Nederland van de 
Ryukyu Kobujutsu 
Hozon Shinkokai. Wim 
heeft Frank van den 
Nieuwendijk bij Inoue 
voorgesteld als nieuwe 
branch chief. Frank is 
door Inoue benoemd in 
augustus tijdens het 
Internationale seminar 
in Finland als branch 
chief voor Nederland. 
Wim zet zijn werkzaam-
heden voort zoals 

 

Voorlopige agenda 2013. 

14 sept Bo Jutsu van 09.00-11.00 uur Sueyoshi & bunkai. alle banden. 
                                   11.15-12.15 uur leraren en assistenten 
             Dojo LuGiaJen, Baambruggestraat, den Haag. Kosten € 12,50 
             vooraf aanmelden:erabrahams@gmail.com 
21 sept.Bo Jutsu van 13.00-14.30 uur tot 13 jaar 
                                   15.00-16.30 senioren en jeugd vanaf jaar 
             sportschool  El Hatri, Visserstraat 9, Eindhoven. Kosten: vooraf € 10,-- 
                                                                                                       na 14/9 -  15,-- 
06 okt.  Hanbo Jutsu. 7 Master. Nfk. Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten 
             zie site NFK. 
26 okt.  Memorial Seminar Theo Lindgreen. Hulst. 
             nadere info volgt. 
03 nov. Hanbo Jutsu. Dag van het Karate. Harderwijk. Karate-do Bond Nederland. 
             zie site KBN. 
16 nov. Nunchaku Jutsu. 09.00-11.00 uur Renshu sho & bunkai.alle banden 
                                         11.15-12.15 uur leraren en assistenten 
                                         Dan examens Kobujutsu 
             Dojo LuGiaJen, Baambruggestraat, den Haag. Kosten € 12,50 
             vooraf aanmelden:erabrahams@gmail.com 
07 dec. Open Nederlandse Kampioenschappen Ryukyu Kobujutsu. Info volgt 
             Dojo LuGiaJen, Baambruggestraat, den Haag. 
            vooraf aanmelden:erabrahams@gmail.com 
 
 
 
                                                                                                                                     

voorheen. Hij blijft 
lesgeven in de traditie 
van Motokatsu Inoue. De 
veranderingen die plaats 
vinden zitten in de 
manier van examen 
doen en in de seminars 
die Wim geeft. Examens 
kunnen op de oude 
manier gedaan/ 
afgenomen worden: met 
kyugraden. De nieuwe 
manier is een modulair 
examensysteem. ( zie 
hiervoor de bijlage.) 
De verandering in de 
seminars is het 
volgende: de seminars 
gaan voortaan 2 ½ uur 

duren , in plaats van 3 
uur. Hierna volgt 
standaard een extra 
training van een uur 
voor leraren en 
assistenten. In deze 
extra training wordt 
dieper en variabeler 
ingegaan op de stof van 
de voorgaande training. 
 

Nieuwe Ledenwerf- 
actie. 
Nieuwe leden die zich 
vanaf nu voor 2013 
aanmelden zijn voor  
€ 22,50 lid voor 2013 en 

volgend jaar 2014. 

     RYUKYU KOBUJUTSU 
               HOLLAND  

              HOLLAND. 

In plaats van het Sokn. blad wordt voortaan een 
nieuwsbrief verzonden. Het is dus zaak dat Uw e-
mail adres bekend is bij de administratie. De 
leraren worden dan ook verzocht een actuele lijst 
met e-mail adressen naar: 

ryukyukobujutsuholland@gmail.com te sturen. 

Nieuwsbrief. 
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    RYUKYU KOBUJUTSU  
              HOLLAND. 

 

          MODULES  RYUKYU KOBUJUTSU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ste dan 
RyuKyu 

Kobujutsu 

2 de dan 
Ryukyu 

Kobujutsu 
 

3 de dan 
Ryukyu 

Kobujutsu 
 

4 de dan 
Ryukyu 

Kobujutsu 
 

5 de dan 
Ryukyu 

Kobujutsu 
 

Module 1 
Bo-Jutsu. 

Module 2 
Sai-Jutsu. 

Module 3 
Tonfa Jutsu. 

Module 4 
Nunchaku 

Jutsu. 

Extra Pakket. 
Bo: Sakugawa Sho en dai+bunkai + Sueyoshi+  
bunkai 
Sai: Chatanyara + bunkai- Comprehensive kumite 
Tonfa: Comprehensive kumite 

 
 

Extra pakket. 
Bo: Kongo + bunkai 
Sai: Hamihiga + bunkai 

Tonfa: Yaraguwa + bunkai 

Module 5 
Kama Jutsu. 

Extra Pakket. 
Bo: Soeishi sho en dai+ bunkai + Comprehensive 
bunkai 
Sai: Jigen + bunkai 
Nunchaku: Renshu dai  bunkai. 

Module 6 
Tekko Jutsu. 

Module 7 
Tinbe Jutsu. 

Extra Pakket. 
Bo: extra 3 kata’s + bunkai. 



 

RYUKYU KOBUJUTSU 
          HOLLAND 

 
  EXAMEN EN PROMOTIE PROCEDURE. RYUKYU KOBUJUTSU. 

 
 1ste dan. 

 Voor alle modules kan een examen worden afgelegd. Deze worden   

 genoteerd en afgetekend in het paspoort. Bij de laatste module 

 doet de kandidaat examen voor deze laatste module en verder  

 demonstreert hij een zelf gekozen onderdeel van de voorgaande twee  

 modules. Bij voldoende resultaat heeft hij 1ste dan behaald. 

  

2de dan en hoger. 

 Voor 2 de dan en hoger wordt examen gedaan voor het betreffende 

 extra pakket. Bij de volgende module doet de kandidaat examen   

 voor deze module en demonstreert hij een onderdeel van het voorgaande 

 extra pakket en een onderdeel uit het voorgaande dan-examenprogramma. 

 

 Een zelfgekozen onderdeel kan zijn: 5 ippon kumite’s. 

                                                                    renzoku kumite. 

                                                                    kata. 

                                                                    2 langere bunkais. 

                                                                    2 Demo kumite’s 

 Alle modules worden in een apart boek gepubliceerd. 

 
 



 

 


