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Hallo allemaal,
Vanaf 5 juni zullen we ons weer een stap verder bewegen in de richting van ”normaal” Aikido beoefenen.
Dankzij de steeds verdergaande versoepelingen wordt het nu weer mogelijk om "contactaikido" te beoefenen
en zullen we de matten weer tevoorschijn kunnen halen. We spreken wel af dat we dit nog steeds doen in
groepjes van 2 of 3 personen, die onderling goede afspraken maken over de te hanteren gedragsregels (zoals
informatieverstrekking etc.). Maar het belangrijkste is, dat we weer mogen gaan opstarten.
Wel belangrijk is tijdens de omschakeling, dat we beseffen dat niet iedereen dit even makkelijk zal kunnen
doen. Het is dan ook facultatief om weer op de normale manier te trainen en er zullen ook
trainingsmogelijkheden blijven (wapens/buiten/Aikido zonder contact) voor degene die nog wat huiverig
zijn.
Ik ben vastbesloten om geen “harde” technische criteria/bewijzen toe te laten in de dojo, teneinde een
“chemocratie” te vermijden. Dit houdt in dat we niet gaan werken met vaccinatiepaspoorten, testbewijzen
o.i.d.
Wanneer we elkaar niet meer op ons woord kunnen vertrouwen dan is de hele basis voor onze Aikido
beoefening zoek en heeft verder gaan geen zin meer wat mij betreft.
Vorige zomer heeft echter bewezen dat we prima kunnen werken binnen het kader van de vastgestelde
groepen en zodra we verder kunnen/willen versoepelen zullen we dat met z’n allen bepalen. Wees ajb eerlijk
over wat je voelt/wilt, dan ontstaan er geen misverstanden.
Tot en met de zomervakantie zal er nog geen les zijn op woensdagavond. Als blijkt dat er voldoende
draagkracht is voor lessen en er voldoende mensen weer besluiten aan te sluiten, dan kan ik overwegen om
miv september die uren er weer bij te huren. Op zaterdag heb ik nl ook al de benedenzaal gehuurd om
voldoende ruimte te hebben in geval van wapentraining bij slecht weer.
Hopelijk zien we de komende week dan ook weer veel “nieuwe” gezichten!
Voor de Tai Chi en Chi Kung zijn nu geen beperkingen meer, mits we de juiste afstand bewaren, maar dat
was al geen probleem. Ik hoop dan ook van harte dat iedereen die (tijdelijk) gestopt was, de beoefening weer
oppakt.
Vanaf 19 juli t/m 29 augustus (begin zomervakantie) zullen we weer overschakelen naar het zomerrooster,
dan zijn er lessen op maandag en donderdag van 19 tot 21uur en zaterdagochtend van 9 tot 12. In principe
gaan de lessen in het Leidse Hout gewoon door. Maar hierover krijgen jullie nog nader bericht.
In de zomervakantie is er ook weer de nationale zomerschool voor het Aikido in Markelo (Twente). Deze
vindt plaats van zaterdag 17 juli t/m 21 juli in Sporthal de Haverkamp, Stationsstraat 2 in Markelo. Voor
meer info: m.jongsten@gmail.com.

De Chi Kung lessen in het park, nog steeds op maandag t/m donderdag van 12 tot 13 uur en op
vrijdagochtend van 9 tot 10, gaan gewoon door. We zullen onze actie echter verplaatsen naar het grote
veld achterin en alleen met erg slecht weer onze toevlucht nemen in de muziektent.
Deze lessen staan open voor alle betalende leden van zowel het Aikido als het Tai Chi/Chi Kung. Hopelijk
tot snel!
De meditatielessen zullen vanaf nu ook in de bovenzaal van de dojo plaatsvinden op maandagavond van
19.00 tot 20.00 uur. Dus niet meer via zoom.

Dat was het weer voor deze keer. Blijf allemaal gezond!
Hopelijk allemaal tot spoedig ziens!!

