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De WKFN organiseert diverse bijzondere activiteiten! 

Zaterdag 28 mei 2016 | WKFN stage 

Beste karateka, beste Sensei, 
 
Wat is Aiki jiu-jitsu en herken je elementen die we gebruiken in Wado karate? 
 
Kom dan naar de tweede WKFN stage dit jaar waarbij training wordt gegeven aan Wado 

karateka’s van alle graden en alle leeftijden door Jan Dob. Jan doet al meer dan 45 jaar aan de 

krijgskunst Aiki jiu-jitsu en heeft tot 1989 lessen mogen ontvangen van Master Shioda. 

 

Aiki jiu-jitsu is een Japanse krijgskunst die gebruik maakt van de kracht van de tegenstander door 
circulaire bewegingen, drukpunten, kleine manipulaties van gewrichten, hefboomtechnieken en 
klemmen. Doel is de aanval te breken met techniek en niet met kracht, hoe meer de verdediger 
zich ontspant des te beter wordt de techniek. 
 
De krijgskunst is waarschijnlijk meer dan 1.000 jaar oud en mogelijk ontstaan in Korea. Tijdens 
pelgrimstochten is deze kunst verloren gegaan in Korea, de grootmeesters die deze tochten 
ondernamen naar Japan zijn daar gebleven en hebben de kunst verder ontwikkeld. Tot 1938 is de 
kunst blijven bestaan en daarna door Master Morihei Ueshiba aangepast op het Aikido van nu. 
 
Er valt natuurlijk nog veel meer te vertellen over deze krijgskunst maar het mooiste is om het zelf 
te ervaren! Jan nodigt jullie dan ook van harte uit om mee te doen. 
 

Tijdstip, locatie en kosten 
Zaterdag 28 mei, 12:00u tot 14:00u 
De Mix, Edvard Munchweg 123, Almere (Google Maps) 
WKFN/IMAF leden: € 5,- 
Niet-leden: € 10,- 

 
Aanmelden en betaling – uiterlijk zaterdag 14 mei 

Stuur de aanmelding o.v.v. deelnemernaam, leeftijd en karate graad en het eventuele 
WKFN- of IMAF lidmaatschapsnummer aan info@wkfn.nl 

 
De betaling vooraf voldoen via NL78 INGB 000 853 9078 ten name van “Wado Karate 
Federatie Nederland, Almere”, vermeld “Stage mei 2016” + deelnemernaam 

 
Tot tijdens de stage! 
 
groet namens de WKFN, 
 
Arnoud van der Vis 
Secretaris WKFN 

 

 

http://wkfn.nl 

http://wkfn.nl/
https://www.facebook.com/pages/WKFN/448721081859827
mailto:info@wkfn.nl
https://goo.gl/maps/miqWyaTmoiG2
mailto:info@wkfn.nl
http://wkfn.nl/

