
Aikido betekent letterlijk 
‘de weg om in harmo-
nie te komen met ki, de 

levensenergie’. Wanneer twee sporters op 
de mat de strijd aangaan met elkaar, zetten 
zij een stapje op die weg. Hoewel, strijd is 
ook weer niet het juiste woord. Want het is 
helemaal geen wedstrijd. Geen winnaar of 
verliezer. Dat zou de harmonie verstoren. Om 
en om mag iemand een aanval inzetten. En 
daarbij stroomt de energie van de een naar 
de ander en andersom. De sport is gebaseerd 
op een Japanse filosofie, waarin harmonie, 
zelfbeheersing en acceptatie belangrijk zijn. 
Arjan de Vries (51) gebruikt aikido daarom 
als metafoor voor het dagelijks leven. “De 
mat is de wereld. We proberen de balans 
bij de ander te verstoren die vervolgens 
probeert in die balans terug te komen. Het 

samenspel van de mensen is belangrijk, 
iedere persoon brengt iets mee. Ik ben geen 
boeddhist maar merk wel dat deze sport 
je helpt in de omgang met jezelf en met 
anderen.” Ook in zijn werk als docent op een 
vmbo in Amersfoort heeft hij daar baat bij.

 
GRONDLEGGER Dit klinkt wellicht allemaal 
wat zweverig, maar dat is het niet, zegt hij. 
“Het is puur het trainen van lichaam en geest 
wat wij doen. We willen gewoon heel graag 
fit blijven, en daar hebben we met aikido een 
mooie vorm voor gevonden.” Aikido werd 
begin twintigste eeuw opgericht in een tijd 
van grote sociale veranderingen in Japan. 
Morihei Ueshiba wilde een krijgssport ont-
wikkelen waarbij vrede en saamhorigheid 
centraal stonden. De foto van de grondlegger 

prijkt tijdens alle lessen op de mat.
Arjan de Vries kwam vijfentwintig jaar gele-
den met de sport in contact en was gelijk ver-
kocht. Het was op een moment in zijn leven 
dat zijn actieve loopbaan in het taekwondo 
voorbij was. In die oosterse vechtsport vocht 
hij wel wedstrijden uit. Hij ontwikkelde zich 
snel binnen aikido en begon anderen te trai-
nen. Dat deed hij bij een club in Amersfoort. 
In 2005 besloot hij voor zichzelf te beginnen 
en vond daarvoor een plek bij Budofit in 
Baarn.
 
INTERNE KRACHT Ondertussen geeft hij met 
zijn stichting Ima Juku (Ima betekent hier en 
nu en juku zoiets als intensieve trainings-
plek) lessen in Zeist en in De Driesprong aan 
de Begoniastraat in Baarn. Hier druppelen 
de deelnemers binnen op deze donderdag-
avond en leggen gezamenlijk het zaaltje vol 
matten. Anderen dragen een grote theepot 
naar een hoekje van de zaal. Ze maken zich 
op voor de uitgebreide warming up, waarna 
de krijgskunst in steeds wisselende twee-
tallen wordt beoefend. Met sierlijke, vloei-
ende en ronde bewegingen. Daar komt veel 
techniek bij kijken, weet De Vries. ,,Je moet 
stevig op de grond staan en meewerken om 
blessures te voorkomen.” De aanvallen be-
staan uit polsen vastpakken, een slag of een 
stoot. Maar beslist niet om de ander pijn te 
doen. Soms wordt een houten zwaard of een 
mes gebruikt. Attributen die ook de Japan-
se signatuur van de sport symboliseren en 
een exotisch vleugje aan de trainingsavond 
geven. Er wordt ‘ontspannen en stevig’ ge-
traind. ,,Je creëert heel veel lichaamskracht, 
maar je traint niet je spieren”, doceert hij. “Ki 
staat ook voor interne kracht. Die komt van 
binnenuit je lichaam en vergt geen spier-
spanning. Het zorgt juist voor ontspanning.” 
In Baarn trainen gevorderden en beginne-
lingen door elkaar, om van elkaar te leren. 
Het is een gemêleerde groep; wel meer man-
nen dan vrouwen en in leeftijd variërend van 
22 tot en met 63. Hij had eens een deelnemer 

van 78 jaar. ,,Dat is ook het mooie van aikido, 
je kunt het heel lang volhouden.” Na afloop 
drinken ze samen thee.
 
VIJFDE DAN Arjan de Vries heeft inmiddels 
de vijfde dan bereikt, en is daarmee toege-
treden tot een select groepje van circa vijftig 
Nederlanders. Slechts een paar landgeno-
ten zijn in het bezit van de zesde dan. Voor 
de bijzondere erkenning hoefde hij geen 
examen af te leggen. Dat is wel nodig voor 
het behalen van de eerste vier dangraden. 
Daarvoor komt een examinator vanuit Japan 
overgevlogen. De vijfde tot en met de achtste 
dan worden jaarlijks toegekend op basis van 
een erkenning vanuit het hoofdkwartier in 
Japan. De kandidaat moet zijn voorgedragen 
door de aikido-organisatie van het land van 
herkomst. Arjan de Vries had dit jaar wel 
iets van een voorgevoel. Toch was 13 januari 
2019 een spannende dag. Staat hij wel of 
niet op de lijst? Hij vond zijn naam terug 
tussen de circa vijftig andere uitverkorenen, 
wereldwijd.
 
NAAR DE BAKERMAT Hij start vanaf 19 maart 
ook op dinsdag met een trainingsavond aan 
de Begoniastraat, om meer mensen de kans 
te geven zich door aikido te laten veroveren. 
Bijna alle starters blijken ook blijvers. ,,De 
mensen die hier beginnen hebben wel een 
idee wat ze komen doen. Je ziet hier geen 
haantjesgedrag en er is nog nooit iemand ge-
stopt omdat hij het niet leuk vond.” In Neder-
land heeft de sport circa 5000 beoefenaars, 
in Japan beduidend meer maar ook daar zijn 
bijvoorbeeld kendo en judo veel populairder. 
Over zes weken gaat hij met een groep van 
vijftien leden naar Japan, om een week te 
trainen. Het is alweer de zevende keer dat 
Arjan de Vries zo’n reis maakt. “Ik probeer 
in de bakermat nog veel te halen”, zegt hij 
daarover. ,,Daar train je met Japanners, en 
dat geeft toch weer een extra dimensie.”
 
Meer informatie op www.imajuku.nl.

De mat is de wereld
Harmoniserende Japanse krijgskunst aikido in Baarn

Iedere donderdagavond 
beoefent een 
enthousiaste groep 
Baarnaars een 
betrekkelijk onbekende 
Japanse 
zelfverdedigingssport. 
Arjan de Vries wijst hen 
de weg op de mat en in 
de vredelievende filosofie 
van aikido. ,,Het helpt in 
de omgang met jezelf en 
met anderen.”

Hans Veltmeijer

 p Op het punt een worp te doen bij Baarnaar Ruud Brouwer (rechts), al twaalf jaar lid van Ima Juku. 

 p Arjan de Vries toont de handgeschreven vijfde dan, rechts de foto van de grondlegger van aikido.
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