‐

Hoe oud ben je?

Mijn leeftijd is 61 jaar.
‐

Wat is je beroep?

Mijn beroep is thematisch wijkagent bedrijventerreinen bij de
politie.
‐

Welke martial arts beoefen je en wat is je graad?

Shotokan karate

: 4e dan

Ryu Kyu Kobujutsu

: 3e dan

Kyusho Jutsu

: 2e dan

Verder nog Jiu Jitsu, Iaido en Shin Hanbo Jutsu
‐

Sedert hoe lang?

Op 16 jarige leeftijd ben ik begonnen met Judo. Na ongeveer 1,5 jaar
ben ik hiermee gestopt omdat ik er toch niet het juiste gevoel bij
kreeg. Ik ben toen begonnen met shotokan karate. Mijn eerste
leraren waren Rene v/d Leur en kort hierna Johnny Malawauw. Ook
heb ik toen lessen gevolgd bij Hans Harthoorn en Ton Wessels. Hierna
kwam mijn huidige leraar Wim v/d Leur. In de begin jaren 80 ben ik
eveneens begonnen met Ryu Kyu Kobujutsu bij mijn karate en
inmiddels kobujutsu leraar Wim van de Leur. Later maakte ik ook
kennis met Kyusho Jutsu bij Vince Morris. In 2004 ben ik met enkele
andere leraren uit Nederland en Belgie de opleiding Kyusho
instructeur gaan volgen bij Theo De Gelaen in Belgie.
Met Jiu Jutsu ben ik in 2002 begonnen bij sportschool Sankaku met
leraren Manfred Kuypers en Mark Schipperen. Manfred Kuypers is
momenteel ook trainer van het Nationaal Judo Kata team.

Om mij nog verder te verbreden ben ik in 2005 Iaido gaan trainen.
Dit was ongeveer 1 x per maand in Antwerpen. Wij hadden een kleine
groep met wat oudere IMAF leraren. Hieronder o.a. Andre Le
Capitaine 4e dan Iaido, Geoff Benoy, 8e dan Karate en Etiene van De
Merle 8e dan Jiu Jutsu..
‐

Wie waren je meest toonaangevende leraren?

Mijn meest toonaangevende leraren waren allereerst mijn huidige
leraar Wim van de Leur. Deze heeft er ook voor gezorgd dat ik mij in
de breedte ben gaan ontwikkelen. Mede dank zij hem heb ik o.a.
getraind bij karate meesters Sensei Kase, Sensei Miyasaki, Sensei
Higahonna, Sensei Patrick McCarty, Sensei Vince Morris en Sensei
Harry de Spa.
Bij Ryu Kyu Kobujutsu meesters allereerst Rob Zwartjes en Wim v/d
Leur en later ook grootmeester Inoue Hanshi.
Bij Kyusho Jutsu o.a. Theo De Gelaen, Son Park, George Dilman en
Pantazi.
‐

Wat wil je aan de organisatie Ryu Kyu Kobujutsu en de NFK
mee geven?

Ga door op de ingeslagen weg. Blijf je als organisatie door
ontwikkelen. Blijf ogen en oren open houden voor de bij de
organisatie aangesloten scholen en leden. Blijf doormiddel van o.a.
bijeenkomsten en stages de kwaliteit op pijl houden en deze
verbeteren.
‐

Heb je nog tips?

Blijf met beide benen op de grond staan. Wat de leraren betreft blijf
de verscheidene krijgskunsten respecteren. Maak ook eens kennis
met deze andere krijgskunsten om je in de breedte te verbeteren.

Wees bescheiden en klop je niet te veel zelf op de borst. Respect
verdien je door je kennis en kunde.

Met vriendelijke budogroeten:
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