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Max. 30 deelnemers
vanaf 14 jaar

Jiu Jitsu
Lente Seminar
2009
- Master Class Over het seminar
Dit seminar is speciaal ontwikkeld om Jiu Jitsuka’s,
Martial Artists, wat meer mee te geven dan alleen
een serie technieken.
Dit jaar presenteren we in de
Master Class een van de
belangrijkste zaken van het
Jiu Jitsu.
- Vloeidende bewegingen,
- Korte doeltreffende acties,
- Eenvoudige verbindingen
Elk van de drie sessies van het seminar kent een
eigen invulling, terwijl de rode draad toch duidelijk
te herkennen is. In elk van de sessies maken we gebruik
van het ongewapende en gewapende gevecht.
De drie dagen zijn verdeeld over drie maanden zodat
de stof daadwerkelijk zijn plekje bij de Jiu Jitsuka
kan vinden.
Over de sensei’s
Andy, Ruud en Guus hebben ieder meer dan 25 jaar
ervaring met Martial Arts, met als specialisaties
Jiu Jitsu en Judo. Ze hebben tevens ervaring opgedaan
met zuster-vechtkunsten als karate, taekwondo, aikido,
kobudo, jodo en iaido.
Met veel plezier beoefenen ze nog steeds
verscheidene Martial Arts vormen en brengen dit
enthousiasme graag over op anderen via onder andere
dit Lente Seminar.

Jiu Jitsu
Lente Seminar
2009
- Master Class Part I
Elementen van de Natuur
Sensei Andy Jong Tjien Fa, 5e dan
Natuurelementen water, vuur, hout en
aarde verbinden we aan het jiu jitsu.
Ieder element kent zijn eigen kracht
welke we inzetten om zo efficiënt mogelijk
ons doel te bereiken.

Part II
Domineren, dat is het doel
Sensei Guus de Laure, 4e dan
Jiu Jitsu is een prachtige vechtkunst.
Echter, het uiteindelijke doel is om
de tegenstander(s) te weren en
te domineren.

Part III
keep it simple
Sensei Ruud van Roosmalen, 4e dan
Zorg ervoor dat de bewegingen en
verbindingen eenvoudig blijven. De kans dat
je als winnaar uit de bus komt is dan
groter.

Deelname aan het seminar
Maximaal 30 deelenemers
Vanaf 14 jaar
Ervaring met vechsport is
verplicht (geen beginners)
Deelname bij voorinschrijving
aanmelden in de dojo of via
www.kenshin-martial-arts.nl
Deelnemers die het totale seminar (drie keer) willen
bijwonen genieten voorrang boven anderen
Neem voor meer informatie contact op met een van
de sensei’s

