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opgericht in 1966. ingeschreven bij de kamer van 
koophandel te ’s–Gravenhage onder nummer
40341999. aangesloten bij de internationale kendo
Federatie en de europese kendo Federatie. erkend
door noC*nSF via lidmaatschap Federatie oosterse
Gevechtskunsten. Website: www.nkr.nl

Voorzitter:
Koos van Hattum
Hoofdstraat 187
3114 Gd Schiedam
tel. 010-4191631
e-mail k.vanhattum@nkr.nl

Secretaris:
Joke de Jong
oeverlandenweg 32
7951 kL Staphorst
tel. 0522-253871   /    06-22803878 
e-mail joke.dejong.t@gmail.com

Penningmeester:
elise Heijboer 
Molièreweg 669
3076 Ge Rotterdam
tel. 06-18110144
e-mail: e.heijboer@nkr.nl

Technische-/wedstrijdzaken algemeen;
Vice Voorzitter:
Aad van de Wijngaart
Havikshorst 85
2317 aM Leiden
tel. 071-5225198
e-mail: aad@aadvandewijngaart.nl

Bestuurslid:
André Schiebroek
dubbestraat 5
5674 ae nuenen
tel. 06-53738537
e-mail: a.a.g.schiebroek@inter.nl.net 

Adreswijzigingen:
Joke de Jong
joke.dejong.t@gmail.com

Ledenadministratie:
Secretariaat: Joke de Jong (zie boven)
Het lidmaatschap van de n.k.R. loopt per kalender-
jaar. de contributie voor 2017 is vastgesteld op € 65
voor senioren en € 32,50 voor junioren (tot 18 jaar). 
Bij toestemming voor automatisch incasso is er een 
korting van € 5 voor senioren en € 2,50 voor junioren.
de incasso-opdrachten worden 1 x per jaar
geïncasseerd te weten eind februari. 
Contributiefacturen worden eind februari verstuurd
en dienen uiterlijk voor 1 april betaald te worden.
Toezending Zanshin en deelname aan wedstrijden is
uitsluitend voor leden van de neder landse kendo
Renmei, die geen contributieachterstand hebben.
opzegging dient altijd schriftelijk te geschieden voor 
1 december. opzegging bij de dojo betekent niet
automatisch opzegging van de n.k.R.

Betalingen:
Contributie op inG-rekening 3223156 t.n.v. 
nederlandse kendo Renmei (bond) te Rotterdam.

iBan: nL42inGB0003223156
BiC code: inGBnL2a

Technische zaken iaido/jodo:
Aad van de Wijngaart
tel. 071-5225198
e-mail: aad@aadvandewijngaart.nl

André Schiebroek
tel. 06-53738537
e-mail: a.a.g.schiebroek@inter.nl.net

Technische zaken kendo
Soesanto Bosari
e-mail: soesanto.bosari@icloud.com

Joris Cornelissen
tel. 06-30741024
e-mail: joris_cornelissen@yahoo.co.uk

Arne Reimers 

Webmaster:
Johan van de Broek 
e-mail: web-master@nkr.nl

Jeroen Meijer (kendo)
e-mail: meijeroen@gmail.com

administrator EKF-website
Joris Cornelissen
tel. 06-30741024
e-mail: joris_cornelissen@yahoo.co.uk.

Zanshin 
Jack Tacke
tel. 0488 - 482121
e-mail: zanshin@nkr.nl

deadlines kopij:
2017/1: 1 februari 2017
2017/2: 1 juni 2017
2017/3: 1 augustus 2017

Public Relations en Advertenties/Sponsoring:
Vacature

Coach Nederlands Kendo Team
Guido Minnaert
Tel.: 06-20519170
guido@nederkendo.com

Manager: Werner Karnadi 
Tel.: 06-25082208  
nerius@gmail.com

Coach/manager Nederlands Iaido team
Cees van der Zee
076-5874035

Manager Nederlands Jodo team
elise Heijboer 
Tel.: 06-18110144 
eliseheijboer@outlook.com

Contactpersoon Opleidingen L.M.A. 
(Leraar Martial Arts)
anne-Marie ten Broeke
e-mail: lma@nkr.nl

dit keer is de Zanshin uitsluitend gevuld
met agenda en verslagen voor de algeme-
ne Leden Vergadering 2016 op 26 februari
a.s.
door de korte opvolging (de vorige uitgave
kwam in december 2016 uit) geen ditjes en
datjes of andere verhalen van onze leden.
Volgende keer echter weer een “echte”
Zanshin, dat beloof ik jullie.
niet te min: allemaal goed de verslagen en
bijdragen van de verschillende bobo’s van
onze vereniging lezen, zodat je beslagen
ten ijs komt op de aLV.

ik hoop jullie allen te zien!

Jack Tacke
redactie Zanshin

Uitnodiging aLV + agenda 3
jaarverslag Secretaris 4
jaarverslag Zanshin 5
jaarverslag Penningmeester 6
jaarverslag TC kendo 8
jaarverslag TC iaido-jodo 10
agenda activiteiten achterpagina

Nederlandse Kendo Renmei Van de redactie

In dit nummer

N.K.R. Commissieleden:
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Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Nederlandse Kendo Renmei
Datum :  2 6  f e b ruar i  2 0 1 7
aanvang: 14.00 uur
Locatie: Sporthallen Zuid amsterdam

namens het bestuur van de nederlandse kendo Renmei nodig ik hierbij alle leden uit om na de Centrale Training op 26 februari 2017 de
algemene Leden Vergadering 2016 bij te wonen.

de centrale trainingen iaido / jodo hal 2 en kendo hal 3 starten om 10.00 uur.
Voor kendo start de training met kata en daarna kihon en ji-geiko. 

Agenda
1. opening door de voorzitter koos van Hattum

2. Vaststelling agenda

3. ingekomen stukken en berichten van verhindering

4. Bestuursmededelingen

5. Goedkeuring notulen aLV d.d. 28 februari 2016  (zie Zanshin 2016 nummer 2)

6. Verslag van de voorzitter

7. jaarverslag secretariaat 2016

8. Financieel overzicht 2016 en begroting 2017

9. Verslag kascommissie bestaande uit: joris Cornelissen en edwin de Wit (reserve damion van der Zee)

10. Verkiezing nieuwe kascommissieleden: joris is aftredend.

11. Verslag Technische Commissaris (iaido/jodo)

12. Verslag Technische commissie kendo

13. Verslag redactie Zanshin

14. Verslag website

15. Verslag jubileumcommissie

16. Verkiezing bestuursleden: vaststelling nieuw aftreedrooster bestuur

17. Planning wedstrijden seizoen 2017-2018

kandidaat dojo’s kunnen tijdens de vergadering aan geven of ze de organisatie op zich willen / kunnen nemen van:

nk kendo in november

edo cup april / mei

nk kyu / teams kendo juni 

nk iaido/jodo april / mei                                                                

nk iaido / jodo teams (nieuw)

18. 20 jarig jubileum ishido cup 2018

19. Toe te voegen agendapunten

20. Rondvraag

21. Sluiting

Wij hopen op minstens hetzelfde aantal leden als afgelopen jaar.
Ben je verhinderd, dan kun je mij een berichtje sturen.

Met vriendelijke groeten
Namens het bestuur 

Joke de Jong secretaris
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Jaarverslag Secretaris 2016
Samens t e l l i n g  b e s t uur  t o t  e n  me t  f e b ruar i  2 0 1 6  :
V oor z i t t e r Hein odinot
Se cr e ta r i s koos van Hattum
Penn i n gmee s t e r joke de jong
A lg emeen  b e s tuur s l i d andré Schiebroek
T e chn i s c h  Comm i s s a r i s aad v.d. Wijngaart

Tijdens de memorabele algemene Leden Vergadering, die gehou-
den werd op 28 februari 2016 namen we na 50 jaar afscheid van
onze voorzitter Hein odinot. Tijdens deze vergadering waren er
meerdere wijzigingen in de samenstelling van het bestuur. 
na de vergadering zag het bestuur er als volgt uit:
Voorz i t t e r koos van Hattum
Se cr e ta r i s joke de jong
Penn i n gmee s t e r elise Heijboer
V i c e - voorz i t t e r  e n  
T e chn i s c h  Comm i s s a r i s aad van de Wijngaart
A lg emeen  b e s tuur s l i d andré Schiebroek

Samens t e l l i n g  T e chn i s c h e  Comm i s s i e s :
K endo : E x amens : joris Cornelissen
joeri van den Burgh
arne Reimers
Soesanto Bosari

I a i d o  e n  J o do :  
aad van de Wijngaart
andré Schiebroek
Beide commissies worden bijgestaan door een groep vaste
mensen, die helpen bij het organiseren van de verschillende
wedstrijden/evenementen.

Het afgelopen jaar was natuurlijk ook het jaar van het 50 jarig
jubileum van de nederlandse kendo Renmei, dat in augustus
gevierd werd met een 5 daags seminar voor zowel iaido, jodo als
kendo in Sporthallen Zuid in amsterdam. Voor kendo was het de
eerste keer, dat er in nederland examens 5e dan waren. 
de jubileumfeestavond werd bezocht door de japanse ambassa-
deur en bestuursleden van de Federatie oosterse Gevechtskun-
sten, europese kendo Federatie en kyudo Renmei nederland.
Tijdens deze avond werd oud – voorzitter Hein odinot benoemd
tot ere-voorzitter van onze vereniging. de organisatie was in zeer
goede handen van jo Pieters en andré Schiebroek bijgestaan
door bestuur- en leden. 

de redactie van het nkR Bulletin Zanshin was in handen van
jack Tacke, ook maakte hij voor het jubileum een programma-
boekje. dit jaar was het eerste jaar, dat Zanshin uitsluitend op
verzoek per post wordt aangeboden en anders wordt Zanshin via
mail toegestuurd.
de redactie en de ledenadministratie moeten echter ook veel
zoekwerk verrichten om achter juiste mailadressen te komen. 

de werkzaamheden voor de website werden verzorgd door johan
van den Broek die voor kendo zaken wordt bijgestaan door
jeroen Meijer. Tijdens het afgelopen jaar kregen zij hulp aangebo-

den van Soesanto Bosari, hetgeen enorm op prijs werd gesteld.
ook op beide Facebookpagina’s van de nederlandse kendo
Renmei wordt regelmatig gepost door diverse leden.

Coörd i n ator  K SS - LMA  o p l e i d i n g en :  
anne-Marie ten Broeke 
Samen met edwin de Wit is anne-Marie PVB-beoordelaar.  

Vanwege het jubileum en de nieuwe samenstelling kwam het
bestuur vaker bijeen. 
de algemene ledenvergadering werd gehouden op 28 februari
2016. notulen hiervan staan in Zanshin nummer 2. Hierin staat
ook het verslag van de ledenvergadering d.d. 31-03-2016 van de
europese kendo Federatie in Macedonië.
de bestuursvergaderingen waren verder op 3-05-2016, 26-06-2016
en 24-10-2016.
Van deze bestuursvergaderingen zijn de onderwerpen, die
besproken zijn, genoemd in Zanshin onder de bestuurs medede-
lingen. de eerstkomende bestuursvergadering is 29 maart 2017.

L ed enb e s tand :
op 31 december 2016 had de nkR 612 leden. er zijn in 2016 70
nieuwe leden ingeschreven en 62 leden uitgeschreven. We zijn
dus een heel klein beetje gegroeid, maar nog lang niet terug op
het ledenaantal van 2012 (644). ook dit jaar is het heel belangrijk
dat we met z’n allen moeten proberen meer leden te krijgen. Het
ledenaantal heeft direct gevolgen voor de belangrijkste inkom-
stenbron van de nkR: namelijk de contributies.   
op het moment van schrijven van dit verslag hebben zich vanaf 1
januari 13 nieuwe leden aangemeld.

Do j o :  
de dojolijst met contactpersonen voor iaido/jodo en kendo is
voor zover gemeld zo veel mogelijk bijgewerkt. in 2016 is er een
lijst gemaakt met alle dojo voor kendo met daarbij de trainings-
tijden. 

Bu l l e t i n :
in 2015 zijn 4 bulletins verschenen. (februari, juni, oktober en
december). Zie verder verslag jack Tacke. 
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Ledenaantal op 31-12-2016 
 Vrouwen Mannen Totaal 
 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Tot 18 jaar 2       2 10 8 12 10 
18 jaar en ouder 95 90 501 512 596 602 
Totaal 97 92 511 520 608 612 
 
Aantal inschrijvingen over de afgelopen jaren:  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
108 88 66 68 84 52 64 68 70 

 
Ledenaantallen van de laatste jaren: 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
468 540 576 576 606 635 635 623 624 644 626 615 608 612 

 
Ledenaantallen verdeeld naar discipline: 

 kend
o 

iaido jodo kendo/iai
do 

kendo/jo
do 

ken-/iai-
/jodo 

iaido/jo
do 

Totaal 

2012 331 157 30 38 2 25 61 644 
2013 333 147 29 37 0 24 56 626 
2014 334 138 25 40 0 24 54 615 
2015 328 136 25 41 1 24 53 608 
2016 342 137 26 41 2 24 53 612 
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de inkomsten vanuit de FoG zijn vanaf nu te verwaarlozen. als er
in een woonplaats mogelijkheden zijn voor participatie in
projecten, moeten we hierop attent zijn. kortingen op contribu-
ties zullen vanaf 2017 niet meer voorkomen. Het bedrag van
afbouwsubsidie, dat we nog tegoed hadden, is verrekend met de
contributie van het afgelopen jaar. over de bijdrage aan de mini-
documentaire Wk kendo 2015 bestaat wat onenigheid. We doen
ons best om deze tegemoetkoming volledig te ontvangen en er
staat nog een klein bedrag open voor reiskosten internationaal
bestuurder. 

Joke de Jong
(secretaris)

Webs i t e :  
de kwaliteit van de website is afgelopen jaar geoptimaliseerd. 

KSS  ( Kwa l i f i c at i e  S t ruc tuur  S por t )  
( v oorhe en  LMA-op l e i d i n g ) :  
alle LMa diploma’s oude stijl zijn omgezet en uitgereikt aan de
betr. personen. de FoG en daarmee ook de nkR, is opnieuw
gecertificeerd na een heraudit. inmiddels is de FoG in samenwer-
king met de aikido Bond een nieuwe opleiding gestart, waarvan
in maart de examens zijn. de nkR kan op deze generieke
opleiding meeliften. indien er kandidaten zijn vanuit de nkR
moeten de sport specifieke onderdelen door ons zelf worden
verzorgd. over drie jaar is er weer een heraudit. 

FOG :
de 2 gehouden ledenvergaderingen werden door nkR-bestuursle-
den bezocht. de FoG streeft naar 100% gecertificeerde leraren. de
nkR onderschrijft dit streven aangezien we belang hechten aan
een hoog niveau van lesgeven voor de bij ons aangesloten leden.
alleen het jaartal waarin dit bereikt moet worden vinden we voor
de nkR niet realistisch. 

Jaarverslag 2016 Zanshin

in 2016 verscheen de Zanshin vier maal en wel in de maanden
februari, juni, oktober en december.

Behalve een aantal vaste rubrieken (Van de Voorzitter, Bestuurs-
tafel en koryu-Berichten) verschenen er in 2016 23 artikelen van
“gastschrijvers”. in 2015 waren dat er 26.
de verdeling van de onderwerpen over de disciplines kendo, iaido
en jodo liet het volgende beeld zien.

J a ar Ke ndo I a i do J od o O v er i g
2015 10 9 5 2
2016 9 8 3 3

Het digitaliseren van de Zanshin heeft dit jaar verder voortgang
gevonden.
Leden die nog langer de Zanshin op papier willen ontvangen
dienen dat zelf aan te geven middels een schrijven aan de
secretaris.

de ledenlijst met e-mailadressen voor verzending van de Zanshin
is verder (voor zo ver mogelijk) geactualiseerd.
Bij de laatste verzending van de Zanshin digitaal bleken er van
de toen 631 leden nog 53 mailadressen adressen te ontbreken of
verouderd te zijn.  Geconstateerd werd hierbij dat de meeste van
deze adressen toebehoren aan zogenaamde “slapende leden”;
leden die reeds lang geen lid meer zijn van een dojo, maar nooit
hun nkR lidmaatschap hebben opgezegd.

Jack Tacke
redactie Zanshin
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Jaarverslag Penningmeester 2016 
Voor sommige posten op de resultatenrekening is het wellicht
leuk deze eens wat gerichter uit te lichten. afgelopen jaar
hebben we 3 grote evenementen georganiseerd: de ishido Cup
voor iaido en jodo, de ijima Cup voor kendo en natuurlijk ons
gezamenlijke jubileumseminar! daarnaast hebben we met onze
nationale selecties deelgenomen aan het ek kendo in Skopje,
het ek jodo in Magglingen en het ek iaido in Boedapest. Hoe
leuk en geslaagd dit was blijkt uit de verslagen van de coaches
en technisch commissarissen. dit zijn de koude getallen:

de kosten hier zijn inclusief zaalhuur per evenement. op deze 3
evenementen samen hebben we een positief resultaat van €
2.191,27 behaald. dit is een meevaller, zeker als we ons herinneren
dat we bij de vorige aLV gezegd hebben dat het jubileumseminar
ons geld mocht kosten!

de zaalhuren voor de teamtrainingen zijn hier niet in meegeno-
men. europese kampioenschappen kosten uiteraard geld.
ik heb hier heel specifiek de getallen voor deze gelegenheden
losgehaald uit de resultatenrekening. Hier staan iaido en jodo
namelijk als één in, en kendo staat verspreid over reis-, verblijfs-
en overige kosten. daarnaast is het resultaat in 2016 enigszins
vertekend omdat bijvoorbeeld de ishido Cup al in januari is en
betalingen in meerdere jaren hebben plaatsgevonden. op 31
december 2016 is er bijvoorbeeld al inschrijfgeld binnen voor de
editie van 2017. Hetzelfde geldt voor de bijdragen ek iaido, dat
vindt laat in het jaar plaats. Sommige deelnemers hebben begin
2016 voor deelname in 2015 betaald. daarom zijn de getallen zoals
ze nu hier staan, niet in alle gevallen exact terug te vinden.

Over  2 0 1 7
in 2017 hebben we geen jubileum meer te vieren en er zal geen
zomerseminar voor jodo en iaido zijn. Wel is er natuurlijk het
zomerseminar voor kendo, evenals de ishido Cup en de ijima Cup.
Voor deze evenementen hoop ik van harte dat we er weer mee
uit de kosten kunnen komen. Het is een relatief rustig jaar. Stilte
voor de storm, in 2018 hebben we wel weer bijzondere zaken op
de agenda zoals de 20e editie van de ishido Cup en het Wk
kendo in Zuid-korea! ik hoop volgend jaar nog wat te kunnen
sparen! dus iedereen lid worden en mee doen alle mooie evene-
menten!

Dec l a r e r en
Hier wil ik graag een alinea wijden. als je les geeft op een CT,
scheidsrechter bent op een wedstrijd waar je niet aan mee doet,
kilometers of kosten maakt voor de organisatie van één van onze
evenementen, dan kun je deze declareren. de vergoeding is 19
cent per kilometer. ook voor teamleden is het mogelijk kilome-
ters te declareren wanneer ze ver moeten reizen voor de
teamtrainingen. Hier geldt: alle kilometers boven de 100 op een
enkele reis kunnen bij mij in rekening worden gebracht. Weet je
het niet zeker? Mail me of spreek me aan, dan kijken we samen
wat van toepassing is.

Budge t  v oor  e x amen t r a i n i n g en
omdat er behoefte is, onder de hoger gegradueerden, aan
specifieke training voor hogere examens (6e en 7e dan), willen wij
hier graag een bijdrage aan doen. Per discipline is er € 400,-
gereserveerd. deze kan besteed worden aan bijvoorbeeld
zaalhuur of een kilometer- of andere vergoeding voor een
topdocent. Wij organiseren dit niet vanuit het bestuur, het is op
eigen initiatief van degenen die hier behoefte aan hebben.
Voorwaarde is dat alle nkR leden die hier baat bij kunnen
hebben, ook weet hebben van de examentraining. Budget kan
niet opgespaard worden. Volgend jaar is er weer € 400,- beschik-
baar. Voor het gebruik van dit budget kun je mij benaderen.

Elise Heijboer
penningmeester

    

  

                
               

             
                 
                    

       

Evenementen: 

Ishido Cup 
  

Ijima Cup 
  

Jubileumseminar 
 Inkomsten € 4.614,50 

 
Inkomsten € 5.363,50 

 
Inkomsten € 52.643,15 

 Uitgaven € 4.251,89 
 

Uitgaven € 6.628,10 
 

Uitgaven € 49.549,89 
 Resultaat € 362,61 

 
Resultaat -€ 1.264,60 

 
Resultaat € 3.093,26 

  

                
                  

            

  

 

            
   

              
                  

                
               

               
                
                  

 

 

  

                  
                  
                   

                  

    

  

                
               

             
                 
                    

       

 

 

                
                  

            

Europese Kampioenschappen: 

EK kendo 
  

EK jodo 
  

EK iaido 
 Kosten € 11.415,11 

 
Kosten € 9.861,82 

 
Kosten € 10.078,65 

Bijdragen € 3.575,38 
 

Bijdragen € 4.173,65 
 

Bijdragen € 3.614,25 

Resultaat -€ 7.839,73 
 

Resultaat -€ 5.688,17 
 

Resultaat -€ 6.464,40 
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C en t r a l e  t r a i n i n g en
in 2016 zijn zes centrale trainingen gehouden. de eerste training
van het jaar werd gewoontegetrouw in Zwolle gehouden. de
anderen in amsterdam.
een aantal trainingen had een thema. Één training was gewijd
aan kata en één aan wedstrijden. daarnaast werd er op twee
trainingen speciale aandacht aan beginnende kendoka gegeven.
na twee andere trainingen vonden examens plaats.
in de tabel staan cijfers over de opkomst vermeld.

de trainingen zijn in totaal 312 keer bezocht. Met 58 bezoekers
was de training in Zwolle op 10 januari het beste bezocht.
Fumetsu heeft, net als in 2015, 2014, 2013, 2012 en 2011, het meest
de trainingen bezocht.

de trainingen zijn minder bezocht dan vorig jaar. in 2013 steeg
het met 15,9% en in 2014 met 9,2% ten opzichte van 2013. in 2015
steeg het bezoek zelfs met 18,7% ten opzichte van 2014. nu
daalde het bezoek met 15,2%.
Gemiddeld waren er 52 bezoekers per training. in 2013 zijn er 47,3
bezoekers per training geweest, in 2014 51,7 en in 2015 61,3. er zijn
minder dojo aanwezig geweest dan in 2015: 17 in 2016, 19 in 2015,
25 in 2014, 19 in 2013, 17 in 2012, 18 in 2011, 16 in 2010.

in onderstaande grafiek staat het verloop van de bezoekersaan-
tallen per jaar.

Ex amens
er zijn drie mogelijkheden geweest om examen te doen. Twee
keer na een centrale training en één keer tijdens het jubileum.

normaal is er gelegenheid examen te doen tot en met derde dan,
op het jubileum kon het voor het eerst tot en met vijfde dan.

in de tabel staan de aantallen kandidaten en geslaagden.
Het drukste examen was op 16 augustus tijdens het zomersemi-
nar met 38 kandidaten.
in totaal hebben 61 mensen examen gedaan en zijn er 52
geslaagd.

dit jaar daalde het aantal kandidaten met 21,8% in 2015 daalde
het aantal kandidaten licht met 2,5%. in 2014 steeg het aantal
met 23,0% ten opzichte van 2013. ook in 2013 daalde het aantal
kandidaten, met 12,2% ten opzichte van 2012.
Het aantal toegekende graden steeg met 8%. Het slagingsper-
centage is gedaald met 23 procentpunt ten opzichte van 2015. in
2015 slaagde 62%, in 2014 75%.

in onderstaande grafiek staat het verloop van het kandidaten-
aantal per jaar.

Jaarverslag 2016 Technische commissie kendo

CT: 10-01-16 28-02-16 20-03-16 08-05-16 16-10-16 04-12-16
dojo: thema: beginners wedstrijden kata examen beginnersexamen totaal per dojo

17 10 9 9 16 8 69
0 1 3 3 5 2 14
3 6 3 4 7 7 30
7 2 2 4 1 1 17
2 3 2 5 2 1 15
2 1 0 1 0 1 5
4 1 2 3 1 8 19
8 3 4 3 14 5 37
1 5 8 6 0 5 25
0 6 6 0 1 3 16
0 0 1 0 0 0 1
1 2 1 2 1 2 9
7 6 1 7 1 4 26
0 1 0 2 0 0 3
1 0 0 0 0 0 1
4 3 1 3 1 1 13
1 2 2 2 4 1 12

58 52 45 54 54 49 312 52,0
18,4

Fumetsu
Kendo Almere

Shin Nakada

Kendo Kai Den Haag
Kendo Kai Higashi
Kendo kai Suzuki

Mokuseikan
Museido
Ren Bu Kan

Kendo Leeuwarden

Shin Bu Kan

Ren Shu Kan

Shudokan

totaal per CT

Ren Shin Juku

Sui Ran Kan
Wa Shin Kan

Sakura Kai
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examen: 03-05-15 14-08-16 04-12-16 totaal
graad: kandidaten geslaagd kandidaten geslaagd kandidaten geslaagd kandidaten geslaagd %
1ste kyu 5 4 3 3 4 4 12 11 92
1ste dan 2 2 8 8 3 3 13 13 100
2de dan 3 3 5 5 0 0 8 8 100
3de dan 5 5 5 5 1 1 11 11 100
4de dan 17 9 17 9 53
5de dan 10 5 10 5 50
totaal 15 14 38 30 8 8 61 52 85
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To ernoo i e n

I i j i m a  Cu p
5 en 6 maart 2016 werd die iijima Cup gehouden in de Zuidhallen,
amsterdam.
Met een zeer grote opkomst was de derde editie van de iijima
Cup een succes; 171 deelnemers uit nederland, duitsland,
engeland, België denemarken, Frankrijk, Griekenland, noorwegen,
Polen, Portugal, Roemenië, oekraïne, China en japan.

Resu l tat en  1 s t e  d a g  i n d i v i d u e e l
K yu  I n d i v i d u e e l Dames  I n d i v i d u e e l
1 joey Zijlstra 1 alina Gdeczyk (Polen)
2 Pim Willems 2 Stolarz (Frankrijk)
3 Mikkel 3 Fleur Smout
3 Van daele 3 dance Yokoo
FS nazim Gunez FS alice Mchd (Frankrijk)

Heren  I n d i v i d u e e l
1 endy Thivolle (Frankrijk)
2 jouke van der Woude
3 Ran Miyahara
3 joeri van der Burgh
FS Peter d’hont (België)

Resu l tat en  2 e  d a g  T e ams
1st Paris kSk France 2nd R.e.d.
jeremie dupuis Makoto van der Woude
Gabriel abou el Seouod Marije Wouters
daniel antoni Werner karnadi
andreas Roumier Seekee Chung
endy Thivolle andreas kroeze

3rd Tora dojo London 3rd dutchies delight
dominic Christ ivo van Roij
Walter McCahon Rick nieuwenhuijzen
Ricardo oliveira Winston dollee
andrew Lam Rachid karraz
Gin jing Ching joeri van der Burgh

jouke van der Woude
FS: Pauline Stolarz (Frankrijk)

EKC  Macedon i e
1-3 april 2016
dames team had de poule gewonnen en bereikten de 2e
ronde/kwart finale.
Sayo van der Woude heeft de Fighting Spirit award in de catego-
rie dames team ontvangen en is in de categorie dames individu-
eel 2e geworden.

NK  T e ams  e n  NK  K yu
op 5 juni 2016 werd het nk kendo voor teams en kyu individueel
gehouden in Vlaardingen.

NK  T e ams
1 FuMetsu
2 Renshinjuku
3 kendo kai den Haag
3 Shinbukan 
FS nazim Gunez (kendo kai Suzuki)

NK  K yu  I n d i v i d u e e l
1 jon Sonneveld kendo kai den Haag
2 Stan van Heerbeek kendo kai den Haag
3 Soesanto Bosari FuMetsu
3 nico de Mooij Renbukan
FS Suraya Tjon kon Fat kendo kai den Haag

Edo  Cu p
1 japan import 2.0 
2 FuMetsu Freedom Fighters
3 FuMetsu Triple Cripples
3 Renbukan
FS jori Snels

NK  I n d i v i d u e e l  –  Amer s foor t
Tijdens het nk kendo individueel op 6 november 2016 deden 66
kendoka mee uit het land.

J e u gd  <  1 4
in de categorie jeugd onder 14 hadden drie kendoka zich aange-
meld om de strijd aan te gaan.
Zij kregen de volle aandacht aan het begin van het toernooi op
Shiaijo a in amersfoort.
1 Bo-d Coffa Mokuseikan
2 anne van der Gulik Mokuseikan
3 Timo Verkerk Renshinjuku
FS Bo-d Coffa Mokuseikan

J e u gd  <  1 8
Zes leden onder de 18 jaar streden voor de titel nederlands
kampioen kendo 2016
1 Geert Ham kendo kai den Haag
2 Roque Stolk FuMetsu
3 Stijn van amen FuMetsu
3 jasper Strufkens Mokuseikan
FS Roque Stolk FuMetsu

Dames
1 Seekee Chung FuMetsu
2 Pakwan Ratchatasavee FuMetsu
3 Mariella van der Schans Shinbunkan
3 Suraya Tjon kon Fat kendo kai den Haag
FS jori Snels Museido

Gemengd
1 jouke van der Woude Renhinjuku
2 dai Linh nguyen FuMetsu
3 joeri van den Burgh FuMetsu
3 ivo van Roij WaShinkan Budojo
FS Raphael david kendo kai den Haag 
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Jaarverslag 2016 Technische commissie Iaido-Jodo
J u b i l e umsem i n a r  NKR
Het hoogtepunt van het jaar was uiteraard de viering van 50 jaar
nkR tijdens het gecombineerde zomerseminar in amsterdam.
Van 11 tot en met 15 augustus werden in Sporthallen Zuid
achtereenvolgens jodo en iaido getraind onder leiding van een
groter lerarenkorps dan we in jaren gezien hadden: naast ishido
sensei en zijn gebruikelijke assistenten Yoshimura en Shoji sensei
gaven nu ook Matsuoka en kinomoto sensei les (in iaido, Seitei),
plus otake sensei (jodo en iaido). daarmee waren drie iaido-koryu
vertegenwoordigd: Muso Shinden Ryu, Shikage Ryu en Muso
jikiden eishin Ryu. Uiteraard werd de japanse delegatie weer
bijgestaan door een achttal europese (en australische) sensei.
een groot docentenkorps was wel nodig, want ook de opkomst
bereikte recordniveaus: bijna 100 jodoka en bijna 200 iaidoka
schreven zich in. 

I s h i d o  Cu p
de ishido Cup werd weer drukbezocht. op 23 en 24 januari
trokken het iaido en het jodo in de Utrechtse sporthal Zuilen
respectievelijk 100 (2015: 104) en 43 (44) deelnemers. Ze kwamen
weer van heinde en ver: naast 90 nederlanders waren er 9 Belgen,
2 Zwitsers, 2 duitsers, 4 Hongaren, 3 Slowaken, 2 italianen, een
Rus, een Turk en een Bulgaar (totaal 115 deelnemers).
Het lerarenteam bestond opnieuw uit de buitenlandse docenten
Chris Mansfield, Fay Goodman, Takao Momiyama en Patrik
demuynck, naast René van amersfoort, aad van de Wijngaart,
andré Schiebroek en nu ook edwin de Wit. 
Het evenement was opnieuw een groot succes, ook dankzij het
goede werk van het organisatiecomité: Piotr kukla, elise Heijboer
en johan van den Broek.

EK  j o do
de ek jodo werden gehouden op 25 oktober in Magglingen
(Zwitserland). onder de 19 europese scheidsrechters waren
opnieuw 5 nederlanders: René van amersfoort, andré Schiebroek,
edwin de Wit, jef Heuvelmans en aad van de Wijngaart. als verse
hachidan deelde René bovendien in de lesgeeftaak van de
japanse delegatieleden, was shimpanshunin en had zitting in de
examencommissie voor 4-7-dan. andré was jurylid voor 1-3-dan. 
Het team was opnieuw voorbereid door René van amersfoort en
(op afstand) Louis Vitalis. elise Heijboer was manager en johan
van den Broek delegatieleider. Het team was opnieuw gegroeid,
van 8 naar 10 leden: Baukje Weber en Tom koevermans (mudan),
Maarten Peereboom en jeroen kanters (shodan), Piotr kukla
(nidan), dennis Briene en elise Heijboer (sandan). Steven Burg-
man (yondan) en Loek Lexmond en kevin Groos (godan) 
Bij het teamevenement werd nederland (kevin, elise, Maarten en
Baukje) tweede in de poule met België (de latere winnaar) en
Finland. Vervolgens won het met 2-1 van Groot-Brittannië: zo
kwamen ze in de halve finale. daar werd het 1-2 tegen Zweden,
maar dat nam niet weg dat Team nL dit jaar toch weer op het
podium stond.
ook individueel waren er medailles: brons voor Maarten en elise,
en een fighting-spiritprijs voor Baukje. Van de overige teamleden
sneuvelden jeroen, Piotr, dennis, Steven en Loek in de poulefase,
Tom in de eerste knock-outpartij, en Baukje en kevin in de
kwartfinale. 

EK  i a i d o
Tijdens de ek iaido in Boedapest (19 en 20 november) kreeg
nederland voor het eerst sinds 2006 goud in handen. dat was
het werk van Piotr kukla, die als verse godan zes van zijn zeven
partijen met 3-0 wist te beslechten. Volgens veel aanwezigen
(ook van buiten nederland) was zijn finale een hoogtepunt van
het toernooi. daarin versloeg hij, opnieuw met 3-0, de Belgische
Yuki kanto. die had in deze divisie de voorgaande drie jaren goud,
brons en een fighting-spiritprijs gehaald. 
ook voor de coach, Cees van der Zee, was dit een mooi succes.
de andere teamleden konden het helaas niet evenaren. 
Het team bestond verder uit Bob jaggernath en Baur Murzama-
diyev (shodan), dennis Pieloor en jeroen kanters (nidan), Sander
Filon en Stan engelen (sandan), Liam Myers en elise Heijboer
(yondan) en david Smits (godan). er waren dit jaar geen mudan-
deelnemers. 
Van de teamleden kwamen Bob, Baur, Stan en Liam uit de poule.
elise verloor pas in de kwartfinale, met 1-2. dennis kwam even
ver, en met de zelfde uitslag. Zijn tegenstander was overigens
een Turkse die sinds vorig jaar in nederland woont en traint.
Het team-evenement was dit jaar geen succes: in de poule werd
nederland verslagen door zowel Polen als het gastland Hongarije.
nederland leverde 4 scheidsrechters: René van amersfoort, andré
Schiebroek, Herman Veltman en aad van de Wijngaart (shimpans-
hunin; tevens lid examencommissie tot en met 7-dan).

Neder l and s e  k amp i o en s cha p p en
de nk jodo en iaido vonden plaats op 17 april in eindhoven. 
de organisatie werd verzorgd door Ren Bu kan.
er namen 16 jodoka deel (2015: 16) en 50 iaidoka (2015: 52).
Het aantal mudan was respectievelijk 0 (5) en 17 (20). 
Vermeldenswaard is ook dat Hugo Roelofsen – na jaren van goed
werk – voor het laatst optrad als nkR-wedstrijdleider: zijn rol
wordt overgenomen door david Smits. 

Ex amens
Het belangrijkste examennieuws van 2016 was uiteraard dat
René van amersfoort slaagde voor 8-dan jodo. Hij is (en blijft) de
eerste europeaan binnen de ikF die achtste dan haalde. daar-
mee liet hij zien wat er mogelijk is met jarenlange inzet en
toewijding. 
kevin Groos haalde bij de ek jodo 6-dan. 
Bij de examens tijdens het zomerseminar (tot en met 5-dan)
slaagden 21 van de 23 jodo-kandidaten en 26 van de 30 iaido-
kandidaten.
Bij de examens tijdens de ishido Cup (tot en met 4-dan) slaag-
den 15 van de 29 iaidoka, en 4 van de 8 jodoka.
Bij de kyu-examens van de nk slaagden alle 7 iaido-kandidaten.

Cen t r a l e  t r a i n i n g en
Bij de centrale trainingen voor iaido haalden we twee keer
aantallen die we sinds 2009 maar twee maal gezien hadden: zo’n
40 deelnemers. door een lage opkomst bij de aLV-training kwam
het gemiddelde voor iaido op 25 (2015: 24).
Bij diezelfde aLV was het aantal jodoka verrassend genoeg twee
keer zo hoog als het aantal iaidoka. Gemiddeld kwamen er echter
10 jodoka per keer, wat er eentje minder is dan in 2015.
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Par t i c u l i e r e  s em i n a r s  
René van amersfoort leidde in november het twaalfde tweedaag-
se particuliere seminar voor koryu-jodo, dat weer goed bezocht
werd (en niet alleen door buitenlanders). in juli organiseerde
kendo kai den Haag voor de vijfde keer een tweedaags seminar
voor Muso Shinden Ryu-iaido, onder leiding van aad van de
Wijngaart. ook de beoefenaars van Shinkage Ryu organiseerden
weer een goed bezocht Himawari-seminar met Matsuoka sensei
en kinomoto sensei. Tijdens het jodogedeelte van de ishido Cup
trainden de beoefenaars van Muso jikiden eishin Ryu in een
aparte zaal onder leiding van Fay Goodman.
Vermeldenswaard is ook dat bij jodo de teamtrainingen (door
René van amersfoort) relatief veel deelnemers trokken, ook uit
het buitenland.

andré Schiebroek organiseerde in januari in eindhoven voor het
eerst de training Hyaku Ren ji Toku @ Ren Bu kan voor Seitei-
iaido, met 28 deelnemers.
ook bij Ren Bu kan in eindhoven werden twee jodo-trainingen
als voorbereiding voor 6- en 7-dan examens georganiseerd door
Robert Zeegers. Louis Vitalis leidde deze tweedaagse trainingen
waar naast nederlandse ook menig buitenlandse jodoka aan
deelnam. 

TC iaido/jodo
Aad van de Wijngaart

André Schiebroek



Iaido/ Jodo Locatie Kendo Locatie

zo 5 feb 2017 Referee-seminar Brussel
11 en 12 feb 2017 Teamtraining kendo 10.30 - 13.00 uur Zeelandiahoeve
zo 12 feb 2017 Mudantoernooi en scheidsrechterseminar iaido Zoetermeer
zo 26 feb 2017 aLV en CT Sporthallen Zuid 2 en 3 aLV en CT                                         Sporthallen Zuid 2 en 3
zo 5 mrt 2017
18 en 19 mrt 2017 iijimacup Sporthallen Zuid 1
zo 19 mrt 2017 CT jodo/iaido 10.00 - 17.00 uur Sporthallen Zuid 2
25 en 26 mrt 2017 Teamtraining kendo 10.30 - 13.00 uur Zeelandiahoeve
zo 2 apr 2017 nk jodo/iaido Rotterdam
zo 9 apr 2017 edo Cup Zwolle
zo 16 april 2017
22 en 23 apr 2017 Teamtraining kendo 10.30 - 13.00 uur Zeelandiahoeve
zo 30 april
6 en 7 mei 2017 Teamtraining kendo 10.30 - 13.00 uur Zeelandiahoeve
zo 7 mei 2017 CT jodo/iaido 10.00 - 17.00 uur Sporthallen Zuid 2
12 - 14 mei 2017 ek kendo Boedapest
20 en 21 mei 2017
zo 28 mei 2017 CT kendo +  examens 11.00 - 16.00 uur Van Hogendorphal 2
3 en 4 juni 2017 Teamtraining kendo 10.30 - 13.00 uur Zeelandiahoeve
zo 11 juni 2017 CT jodo/iaido 10.00 - 17.00 uur Van Hogendorphal 2
zo 18 juni 2017 nk kyu en Team Vlaardingen
zo 25 juni 2017 nk jodo/iaido teams Utrecht
1 en 2 juli 2017 Muso Shinden Ryu-seminar Zoetermeer
1 en 2 juli 2017 Teamtraining kendo 10.30 - 13.00 uur Zeelandiahoeve
8 en 9 juli 2017
zo 16 juli 2017
zo 23 juli 2017
zo 30 juli 2017
4 - 6 aug 2017 kendo Seminar amsterdam

De agenda op de website van de NKR heeft de meest recente data van evenementen.

N.K.R. Activiteiten 2016-2017

op 18 en 19 maart 2017 vindt de iijima Cup weer plaats in de
amsterdamse Zuidhallen. dit is hét nederlandse toernooi van
het jaar in een internationaal formaat, waarbij iijima sensei ook
aanwezig zal zijn. er komen weer genoeg buitenlandse kendoka’s
richting amsterdam. dus kom allen, want het gaat weer een heel
evenement worden!
iedereen vanaf de 18 jaar die in bogu traint kan meedoen! er zijn
namelijk verschillende categorieën waarin je mee kunt doen:
Mudan/kyu, dan-graden dames, dan-graden heren en teams. 

als je onder de 18 bent, dan kunnen we in overleg bepalen of je
je kan inschrijven.
omdat het toernooi zo groot is, is de organisatie hard op zoek
vrijwilligers. Zijn er dus beginnende kendoka’s, die nog niet mee
kunnen doen in jullie dojo, of behulpzame vrienden en familiele-
den, die kendowedstrijden van dichtbij willen zien, meld je je
dan aan via iijimacup@gmail.com
Zet dit weekend in maart in jullie agenda en houd onze
Facebookpagina in gaten.


