
 1 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Torii 

Nieuwsbrief 
 
De vakantie periode loopt weer naar het eind. We hopen dat iedereen gezond en uitgerust aan 
het nieuwe seizoen kan starten. Het zijn spannende tijden voor Torii. Binnen enkele weken 
moet het duidelijke zijn of we wel of niet een nieuwe Dojo kunnen opstarten. 
 

 
In dit nummer: 

1. Start lessen. 
2. Stages. 
3. Felicitaties. 
4. Korte mededelingen. 
5. Vragen en antwoorden. 

 
1. Start van de lessen. 

 
Vanaf maandag 17 augustus starten de lessen voor de volwassenen. De jeugd begint pas na de 
schoolvakanties.  
 
   

2. Stages. 
 

Van 30 augustus tot en met 4 september is er een stage in Japan voor alle leden uit landen 
waarvan Curtis sensei de adviseur is. Toby en Ad gaan daar naar toe om te zorgen dat hun 
vaardigheden op peil en bij de tijd blijven. 
7 en 8 november nationale ki-aikidostage o.l.v. Ad Voogels in de hal aan de Barrierlaan. 
De wapentrainingen zijn gepland op 27 september, 25 oktober en 22 november. 
 
 

3. Felicitaties. 
 

Vanaf deze plaats feliciteren wij: 
  

Daniël Khosseini  shokyu en 5e kyu 
Jens Koopmann  chukyu en 3e kyu 

 Christhope Quétel  shoden 
 Wilfried Benik  chukyu 

Olinda Kersten   shokyu en 5e kyu 
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4. Korte mededelingen. 
 
 

v Mocht je nog een bijdrage willen leveren voor de nieuwsbrief, bijvoorbeeld over je 
ideeën over en ervaringen met het Ki-Aikido en de Ki-principes. Dan kun je die 
mailen naar: t.voogels8@chello.nl 

 
 

5. Vragen en antwoorden. 
 

 
Een vader gaat met zijn 11 jarige zoon naar de open dag van de technische school voor 
voortgezet onderwijs. Dit doet hij in het kader van de keuzes die het kind moet maken naar 
aanleiding van de uitslag van de Cito-toets en het advies van de school. 
Aangekomen in het technieklokaal wordt het kind dolenthousiast. 
 
“Hé pap kijk daar, wat is dat voor een machine?”  “Dat weet ik niet jongen”. Zegt de vader. 
“Oh pap kijk hier wat is dit voor een toestel?” “Dat weet ik ook niet”. Antwoordt hij. 
“En hier, wat is dat voor gereedschap?” “ik zou het echt niet weten”. Is de reactie. 
“Dat materiaal daar, waar gebruiken ze dat voor?” “Hoe kan ik dat nou weten”. Zegt de 
vader nu enigszins geïrriteerd. 
“Die kleding daar, waarom dragen ze die bij dat werk?” De vader verheft zijn stem en zegt te 
luid “Jongen hou nou toch eens op, dat weet ik toch ook allemaal niet”. 
Een man die dat gehoord heeft zegt tegen de vader: “Laat dat kind toch vragen, daar leert hij 
van”. 
 
Dit verhaal dat absurd klinkt bevat toch een onvermoede les. Wij zijn altijd geneigd om 
vragen te stellen. We verwachten echter ook dat er antwoorden op die vragen gegeven 
worden. 
Maar heb je dan ook werkelijk iets aan dat antwoord. Als je wilt weten hoe laat het is, of wat 
de prijs is van de melk dan is dat feitenkennis die nuttig kan zijn. 
 
De komende weken echter komen de vragen als: “Hoe was de vakantie aan het strand ?” 
De kinderen zeggen dat ze heerlijk gezwommen hebben en gespeeld aan het water. Vader had 
eindelijk wat tijd om met zijn gezin te besteden maar het was bloedheet. Moeder kwam 
eindelijk tot rust om wat te lezen, maar dat zand zat overal tussen. 
Het antwoord hierop zal mij geen kennis opleveren van een strandvakantie maar alleen over 
de ervaring van de ander. Om te weten te komen hoe het aan het strand is, zal ik er toch zelf 
naar toe moeten om te ervaren hoe een strandvakantie is. 
 
Een vraag heeft geen antwoord nodig maar wekt de nieuwsgierigheid op. In de wetenschap 
stelt men een vraag en gaat dan op zoek naar de mogelijke antwoorden. De antwoorden zijn er 
nog niet. 
Op de vraag: “Wat is aikido?”, komt nooit eenduidig antwoord. Maar de vraag op zich heeft 
de nieuwsgierigheid opgewekt om een zoektocht te beginnen zonder te weten wat de uitkomst 
zal zijn. De antwoorden ontstaan uit de eigen ervaring. 
De antwoorden op: Wat is keep one point, wat is relax completely, wat is keep weight 
underside en wat is extend ki, liggen besloten in de eigen ervaring. 



 3 

 
Alleen de eigen ervaring geldt. 

   Ad Voogels. 
 

 
 
 

 


