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EBO Ju-Jitsu system 
 

et EBO Ju-Jitsu kenmerkt zich vooral 

door zijn compleetheid en effectiviteit. 

Zo probeert men bij dit systeem zo snel 

mogelijk het initiatief bij de aanvaller weg te 

halen, waardoor het gemakkelijker wordt om 

de aanval te neutraliseren/controleren. Niet 

alleen in staande situatie, maar ook waarbij 

men beide op de grond ligt. Hierdoor is met het 

EBO Ju-Jitsu systeem een praktische en 

toepasbare Ju-Jitsu stijl ontwikkeld welke 

perfect aansluit bij de eisen van de 

hedendaagse maatschappij. 

Niet alleen in Nederland, maar ook landen als 

Denemarken, Duitsland, Griekenland, Mexico, 

USA en alsmede in Afrika en Azië worden de 

ontwikkelingen op de voet gevolgd.  

Een van de pijlers van dit Ju-Jitsu systeem is het 

EBO-No-Kata. Dit, door Mario Den Edel en Wim 

Boersma ontwikkelde kata, werd in 1986 

officieel door de (JBN) Judo Bond Nederland als 

Nationaal Ju-Jitsu Kata aangenomen. 

Later introduceerde de beide grootmeesters 

ook nog het Ne-Waza-Kata. Inmiddels hebben 

meerdere Europese landen deze Kata’s in hun 

Ju-Jitsu exameneisen opgenomen. 

 

H 

 

 

 

Het Ju-Jitsu dat door de EBO-Academy 

International wordt uitgedragen is een 

vorm van Ju-Jitsu welke in de jaren 80 

van de vorige eeuw is ontwikkeld door: 

 

Kaicho Mario den Edel (10e Dan) 

 

Wim Boersma (9e Dan) 

 

 

Na het overlijden van Wim Boersma op 

23 juni 2005 is Mario Den Edel 

gedreven doorgegaan met de verdere 

ontwikkeling van dit internationale Ju-

Jitsu systeem. 

 

 

Maak ook deel uit van de organisatie 

EBO-ACADEMY INTERNATIONAL 

en ontvang een badge met logo en een 

Budo-paspoort 



  
Waarom zou u zich aanmelden? 
 
Bij EBO-Academy International bieden wij u: 

 Centrale trainingen en stages onder 

leiding van Mario Den Edel 10e Dan. 

 Ondersteuning van aangesloten 

leraren, scholen en verenigingen. 

 Erkenning van reeds eerder 

behaalde Dan-graden. (Ter 

beoordeling van het bestuur) 

 Representatieve Diploma’s en 

Certificaten.  

 Lage jaarlijkse registratie bijdragen. 

 EBO-Academy Budo-Paspoort. 

 Trainingen voor alle wedstrijd 

systemen, ook voor mensen met 

een beperking. 

 EBO-Battle en Kata toernooien voor 

jong en oud. 

 Opleiding tot EBO-jurylid voor Kata 

wedstrijden.  

 Opleiding van Witteband tot 6e Dan 

EBO-Ju-Jitsu. 

 Opleiding tot EBO-Ju-Jitsu system 

leraar op alle continenten.  

 Opleiding tot Kata Instructeur.  

 Trainingen speciaal voor leraren en 

hogere Dan-graad houders. 

 

Wat ontvangt u na aanmelding?  
 
Iedere bij de stichting EBO-Academy 

geregistreerde ontvangt: 

 Een EBO-Academy Paspoort waarin 

evt. graduaties, licenties, wedstrijd 

resultaten,  (internationale) stages 

kunnen worden vastgelegd. 

 Geborduurd embleem van de EBO-

Academy International 

 Elke drie maanden een digitale 

nieuwsbrief waarin de nieuwste 

ontwikkelingen op het gebied van 

Ju-Jitsu en aankondigingen van 

activiteiten zijn te vinden. 

 

EBO-Academy International 
 
De EBO-Academy International is opgericht 

met als doel het nationaal en internationaal 

bevorderen van het EBO-Ju-Jitsu system als 

zelfverdedigingskunst, sport- en recreatie 

beoefening.  

De oprichters hebben een organisatie neer 

gezet die het belang van het EBO-Ju-Jitsu 

system voor ogen heeft en de ontwikkeling 

hiervan.  

 

Doelgroep 
 
De EBO-Academy International richt zich op 

de kwaliteitsverbetering van iedereen die 

Ju-Jitsu beoefend, ongeacht de stijl, waarbij 

uiteraard rekening wordt gehouden met de 

eigen identiteit en  zelfstandigheid. 

Samenwerking en respect kenmerkt de     

EBO-Academy International. 

 

 



EBO-Academy International  

Registratieformulier  
CONTRIBUTIE VOLWASSENEN                                                                                 
jaarlijks te voldoen                                                                                                                       
€ 25,= 

CONTRIBUTIE JEUGD t/m 16 JAAR                                                                                         
jaarlijks te voldoen                                                                                                                                   
€ 15,= 

ADMINISTRATIEKOSTEN                                                                                                             
éénmalig inclusief EBO® Budo-Paspoort                                                                                                                    
€ 10,= 

 

Familienaam   :-------------------------------------------------------------- 

Voornaam    :--------------------------------------------------------------- 

Geboortedatum   : -------------------------------------------------------------- 

Adres- Straat en Huisnr  :--------------------------------------------------------------- 

Postcode en Woonplaats :--------------------------------------------------------------- 

E-mail adres    :--------------------------------------------------------------- 

Telefoonnummer   :--------------------------------------------------------------- 

Kyu /Dan-graad   :-------------------------------------------------------------- 

Leraar/Lesbevoegdheid  :--------------------------------------------------------------- 

Naam Sportschool/vereniging :--------------------------------------------------------------- 

 

Handtekening aanvrager      Datum 

:-------------------------------      :------------------------ 

 


