
Een dynamische zelfverdedigingskunst voor jong en oud, 
mannen en vrouwen (vanaf 15 jaar).

Woensdag 22 januari starten we de beginnerscursus van 19.00 tot 
21.00 uur in de Dojo van Sportstad Heerenveen. Welkom! 

- 5 achtereenvolgende woensdagavonden van 19.00 tot 21.00 uur;
- 22 en 29 januari en 5, 12 en 19 februari;
- loszittende kleding is prima;
- kosten: 5 lessen voor €15;
- en verder een goede zin!

Kijk ook op Facebook of de website van Aikido Kobukan Heerenveen

Aikido-vereniging Kobukan

Beginnerscursus: 5 lessen voor €15



Aikido-vereniging Kobukan is een kleine actieve vereniging in 
Heerenveen. Op de woensdagavonden, tussen 19.00 en 21.00 
uur, beoefenen wij deze interessante krijgskunst in de Dojo van 
Sportstad Heerenveen aan de Abe Lenstra Boulevard.

Wat is Aikido eigenlijk? In ieder geval meer dan een verdedigingskunst. 
Morihei Ueshiba uit Japan ontwikkelde Aikido in het midden van de 
 vorige eeuw. Genoeg van alle geweld zocht hij naar een vreedzame 
 manier om een aanvaller uit te kunnen schakelen. Hij trainde zijn lichaam 
en geest zo dat hij in harmonie met een aanvaller kwam en moeiteloos 
de energie van een aanval over kon nemen.
Aikido is daarmee geschikt voor iedereen, ongeacht lengte of gewicht, 
kracht, flexibiliteit of andere fysieke eigenschappen. De principes van 
 Aikido leren je om ontspanning te vinden, ook in andere moeilijke 
 situaties in ons dagelijks leven.
Aikido is dan ook vooral gericht op zelfontplooiing. De beoefenaar  
(Aikidoka) traint zijn of haar lichaam en geest ter verbetering van zichzelf. 
Begrippen als goede coördinatie en motoriek, concentratievermogen  
en aandacht voor de ademhaling zijn daarbij onder meer van toepassing.
Dit alles kan leiden tot een nieuwe, plezierige hobby.

Er valt nog veel meer over te vertellen, maar wie nieuwsgierig geworden 
is kan beter gewoon bij ons langs komen. Dat geldt voor zowel mannen 
als vrouwen, vanaf 15 jaar. Om te kijken of Aikido misschien iets voor jou 
is. Van harte welkom!

Aikido-vereniging Kobukan

Voor contact mail naar: 
kobukanaikidoheerenveen@gmail.com


