7e KARATE MASTERS COURSE
FEAT. KAZUMASA YOKOYAMA
7/10/11/12 FEBRUARI 2017 GEORGANISEERD DOOR WADOKAI NEDERLAND

SPECIALISEER IN MEOTODE EN GEBRUIK BEIDE HANDEN IN HARMONIE
VERBETER JE KARATE MET EFFECTIEVE TRAININGSMETHODEN
VERGROOT JE KENNIS EN KUNDE DOOR NUNCHAKU, SAI AND BO
Meer informatie vind je op Wadokai.nl!

EVEN VOORSTELLEN
KAZUMASA YOKOYAMA SENSEI
Kazumasa Yokoyama, bekend als Kancho onder zijn leerlingen, is
geboren in 1958 in Japan. Hij startte zijn Martial Arts (Karate)
training toen hij zeven jaar oud was. Kancho was een goede
atleet, zo deed hij aan atletiek, zwemmen, Judo enzovoort. Tijdens
High School assisteerde hij bij Judo lessen, deed hij aan Boksen en
Worstelen naast zijn Karate training. Gedurende deze periode gingen
zijn ogen open voor Oosterse Martial Arts en realiseerde hij zich dat
deze zowel fysiek als mentaal ver gevorderd waren.
Kancho onderzocht klassieke Chinese Martial Arts en leerde 8-step
Praying Mantis style Kung Fu en Wu Tai Chi van Grootmeester Wei. In
1976 startte Kancho op de Kokushikan University in Tokyo en reisde
hij regelmatig naar Taiwan om verder te leren van Grootmeester
Wei. Na een jaar training in Taiwan, besloot hij om zijn Martial Arts te
integreren met Okinawan Karate. Omdat Okinawa de geboorteplaats
van Karate is, koos Kancho voor Shorin Ryu Karate om zijn studie te
vervolgen. Shorin Ryu is een vorm van Shurite, de originele vorm
van Okinawan Karate. Shorin Ryu is de ‘voorouder’ van Wado Ryu,
Shotokan en Shito Ryu. Kancho werd student van Shugoro Nakazato
sensei in Okinawa waar hij Karate en Kobudo van leerde.
In 1981 stuurde Nakazato sensei Kancho naar Amerika om
daar het klassieke Okinawan Karate te verspreiden. De organisatie heette destijds “Okinawan Shorin-Ryu Shorin
kan” welke was gevestigd in San Francisco. Kancho nam in 1985 de
uitdaging aan om zijn Martial Art in het zuiden van de Verenigde
Staten te gaan verspreiden, en verhuisde naar Texas. Hij nam deel
aan vele wedstrijden en groeide uit tot een top atleet in Texas en
Louisiana. Vanwege zijn snelle bewegingen gaven mensen hem de
bijnamen “‘Flash of Hawk’ en ‘Invisible Hands’.
In 1988 ontdekte Kancho een nieuw concept voor klassiek Karate
in Shorin Ryu voor menselijke ontwikkeling en startte hij zijn
“Kenshin-Kaikan”. Ken betekent ontwikkelen of studie en Shin
betekent hart, geest of spirit. In datzelfde jaar, publiceerde
Yokoyama sensei een instructievideo “Bukijyutu Hyaka” oftwel
‘Wapen Encyclopedie’ gesponsord door BAB Japan Books & Videos
in Japan. Daarna schoot hij nog twee videos over Nunchaku en Bo.
In het jaar 2000 stopte hij met al zijn wedstrijd activiteiten om
zich volledig te richten op het ontwikkelen en verspreiden van
de principes van Karate. Hij sloot zijn school en hield een aantal
studenten om zijn Karate om zijn theorie te organiseren.
In
2005
werd
Kancho
populair
onder
de
naam
“Shungekishu” in Japan, wat “Lightning Flash Hands” betekent.
Zijn theorie van klassiek Okinawan Karate genoot ook meer
bekendheid en populariteit. Hij ontving verschillende aanvragen
voor interviews en schreef verschillende artikelen voor Japanse
Martial Arts Magazines (nog steeds overigens).
In 2006 publiceerde hij een DVD getiteld “Real Usage
of Pinan-kata” dat veel positieve reacties opleverde en
interesse wekte binnen de Karate gemeenschap in Japan. In de twee
daaropvolgende jaren schoot hij een DVD “Secrets of Naihanchi” en
bracht hij zijn boek “Karate no Genri Gensoku” (The Principles of
Karate) uit. De Engelstalige variant wordt begin 2016 verwacht!
Kazumasa Yokoyama staat bekend om zijn bescheidenheid, zijn schat
aan kennis en als zeer toegewijde Karateka. Zijn Shorin Ryu Karate
en Kobudo ontwikkelt zich samen met zijn wereldwijde organisatie
Kenshin Kaikan.

EEN INDRUK VAN ZIJN
KARATE MASTERS COURSES

7E KARATE MASTERS COURSE
HET SLAAN VAN DE BRUG TUSSEN
KARATE & KOBUDO

AANBEVELING VAN
SAKAGAMI SENSEI

Yokoyama sensei, 7e Dan Shorin Ryu Karate laat tijdens
de Karate Masters Courses zien waarom hij “Lightning
Flash Hands” wordt genoemd. Zijn seminars kenmerken
zich door de specialisatie in Meotode en het slaan van de
brug tussen Karate en Kobudo. Yokoyama sensei gebruikt
Meotode (het gebruik van twee handen in harmonie)
in al zijn oefeningen. In Wado is Meotode zeer bekend
en veel gebruikt in Kihon Kumite en Kumite Gata.
Ohtsuka sensei noemde onze Kamae “Meotode ni
Kamaeru”. Hoewel Yokoyama sensei afkomstig is van
Shorin Ryu, benadrukt hij het voortdurend gebruik
maken van Meotode. Ik kan je uit persoonlijke
ervaring vertellen dat hij zo goed als ongeëvenaarde
vaardigheden bezit en dat zijn Meotode vele
verschijningsvormen kent. Doordat sensei zijn
Meotode op verschillende afstanden toepast ontstaat
er in combinatie met de vele verschijningsvormen een
enorm veelzijdig systeem. De principes die de basis
vormen van zijn Karate vormen tevens de basis van zijn
Kobudo, waardoor hij makkelijk de brug kan slaan
tussen “Empty hand and Weapons” zoals hij dat noemt.
De Course bevat geen specifieke stijloefeningen en is
daarom toegankelijk voor alle stijlen en iedereen die
zijn of haar Karate en of Kobudo naar een hoger niveau
wil tillen en horizon wil verbreden. Yokoyama sensei zal
karate ongetwijfeld uit bekende maar zeker ook uit
onbekende hoeken belichten, wat zijn Karate Masters
Courses uniek maken.

“Yokoyama Sensei is one of
the best karateka I have ever seen!”

NIET VERGETEN MEE TE NEMEN
NUNCHAKU, BO & SAI
Heb je geen BO, SAI of Nunchaku?

Je kunt er simpelweg voor kiezen om een bezemsteel
mee te nemen, tijdig wapens te bestellen (kan via ons),
of deze op de dag zelf te lenen (graag vooraf aanvragen
ivm voorraad). Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om
alleen op zaterdag te komen trainen, dan trainen we
namelijk alleen Karate.

HEB JE
VRAGEN?
E-mail:		
Telefoon:

info@wadokai.nl
+31 6 10 79 86 63 (AJ van Dijk)

“I strongly recommend any karate enthusiast to attend
YOKOYAMA Sensei’s seminar. Yokoyama Sensei’s skill is
extraordinary and he is one of the best karateka I have
ever seen. It is unusual to recommend a Sensei from
other karate styles, so I emphasise it once more: I urge
you to attend and support this event because I believe
that Yokoyama Sensei’s seminar can be a benefit for
anyone’s karate.”

7E KARATE MASTERS COURSE
DETAILS
Planning 7/10/11/12 Februari 2017

Dinsdag 7/2 18.00 - 20.30 Besloten Seminar
Vrijdag 10/2 18.30 - 21.30 Max. 30 leerlingen
		
Karate & Kobudo
Zaterdag 11/2 13.00 - 16.00 Max. 40 leerlingen
		
Karate
Zondag 12/2 11.00 - 14.00 Max. 30 leerlingen
		
Karate & Kobudo
Wij horen graag vooraf of je erbij bent. Meld je
vrijblijvend aan via Wadokai.nl/aanmelden-events

Kosten niet-leden

1 dag: €35 // 2 dagen: €65 // 3 dagen: €90

Kosten leden WKNL/WKB
1 dag		
Brons: €30 // €30
Zilver: €25 // €27,50
Goud: gratis // €25

Locatie Dojo

2 dagen
€50 // €60
€40 // €50
gratis // €40

3 dagen
€70 // €80
€50 // €70
gratis // €60

Herman de Ruijterstraat 32			
4206 ZM Gorinchem
Nederland

