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I . waarom Ltrudo?
"lk zager een groepje mensen op

eef blitenterre n mee bezig en werd

getroffen door de schoonhe d van de be

wegingen,0p proef mocht k meedoen

en na 6,5jaar kan ik me een

gevodede beginne. noemen.

Het is veel meer da. irekken,

sch eten, klaar, zoals Euro'

toez chlho!der bil nrie

inort:lapansboogschietenlLyudo) t
)p!allenrl\teprestatle:''Iildenseen nre,natonaal

dam in 2016 behaalde ksamen meteenAlEerjn, En

en een Ponugees mjn eerste Dan.Voora de verbond

onze verscheurde weEld vond k gewe diC."
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2. \re el!
"Kyudo heefthonderden complexe beweginge., gebaseerd op shin,

oprechrheid,zen, hetgoedeenbi hetschone. Enasjede.luiste

techniek beheersl, kost het geen spie(racht.le doet het van! t het

centrum van je lichaam. Bij de beste boogschuters lijkt heia sor het

geen inspanning kost. Doeje het verkeerd. dan sheif}sekzwaar,

want belastend voorle spleren.

|. co-,..r.*-, ","" naa! hct wc.k?
'Eij kyudo gaat het meer om de weg erheen dan het doel

zert A s zorginnovator was k van de conc.ete doelen, de

I zi.hrbare resutaten.lk ben het proces veetmeer gaan

waarderen: hoe oopt dat prec es en hoe Eaar dattot

hetdoe eden? xyudo vrazgteen open blik. Voortdu

, rend opnieuw beginnef. Datvetrjkt mrjn toezichr

{. n" u"a""""-:
'n mijn werk kan ik goed door

complicitet heef kijken. Dat herpt

mijom bij kyudo hee goed te voelen

wat er achter de veelheid aan

derails zii. Het gaat niet alleen om

schoonheid, maar vooral om je
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5. ltoe l,ehns jk is k\rl(,?

'Redelijk be angrjk. r-let is een soort

act eve vorm van zen die mijn per

soonlilke ontwikke ing stimuleert.

Een avond perqeekben k ermee

bez gen eens in de zoveeltrd een

hee dag. Kyudo geeJt me hee veel

energieen kEa er26ln op, datik

ailesachter me aaten daardoorfris n
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