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Afgelopen weekend vonden de Europese Kampioenschappen Jodo 2016 plaats in Magglingen, 
Zwitserland. Voor sommigen bekend terrein: de oude rotten zijn er in 2008 nog geweest, en 
seminarbezoekers komen er ook met enige regelmaat. Dit prachtige dorp ligt op bijna 1000m hoogte naast 
de stad Biel. Het uitzicht, het weer, de gemoedelijke B&B en de geweldige lucht hielpen dan ook zeker 
om goed van het weekend te genieten. Maar laten we eerlijk zijn: dat was niet de hoofdreden om naar 
Zwitserland af te reizen – jodo was dat uiteraard wel. Na een vroeg aangevangen en lange reis op vrijdag 
hebben wij op zaterdag mogen genieten van de kennis en ervaring van de ZNKR-delegatie. Tijdens het 
seminar waren wij onder het toeziend oog van Kurogou sensei, Yasumaru sensei en Murakami sensei 
hard aan het werk. Primeur was echter dat er tevens een groep werd ingedeeld onder de kersverse 
Europese hachidan: René van Amersfoort sensei kreeg ook de verantwoordelijkheid een groep te 
instrueren. Zo rustig als zaterdag verliep, zo zwaar werd de zondag ervaren. In de ochtend ging het team 
aan de slag onder leiding van Kevin Groos als captain, met aan zijn zijde Elise Heijboer, Maarten 
Peereboom en Baukje Weber. Zij wisten zich door een poule met de latere winnaars te vechten en lieten 
respectievelijk Finland (poule) en Groot-Brittannië (kwartfinale) achter zich, om in de halve finale toch 
iets te veel tegenstand te vinden in het team uit Zweden. Dit leverde onze jodoka een prachtige derde plek 
op. De individuele wedstrijden volgden spoedig, en eenieder streed hevig. In de mudan klasse kwamen 
Baukje Weber en Tom Koevermans uit; voor shodan hadden wij Jeroen Kanters en Maarten Peereboom; 
bij nidan was ondergetekende aanwezig; de Nederlandse sandan werden gepresenteerd door Dennis 
Briene en Elise Heijboer; voor yondan stond Steven Burgman sterk en tenslotte stonden oude bekenden 
Loek Lexmond en Kevin Groos de eer te verdedigen bij de godan. Hoewel een aantal van ons bleven 
steken in de poulefases, kwamen er flink wat mensen door tot de knock-outs – en een tweetal is het gelukt 
door te breken tot het podium: zowel Maarten als Elise wisten zich een tweede bronzen plak om de nek te 
laten hangen!  En na haar performance waren weinig verrast toen er werd omgeroepen dat in de mudan 
categorie de fighting spirit-prijs ging naar Baukje. Na de wedstrijden volgden traditiegetrouw de 
examens. Tijdens deze gelegenheid behaalde Maarten zijn tweede dan, maar opvallender nog: er is een 
nieuwe rokudan jodo in Nederland. Kevin Groos wist succesvol zijn zesde dan examen af te leggen, en is 
daarmee de nieuwste  aanwinst in de toch al zeer indrukwekkende rij hoge graden in het Nederlandse 
jodo. Het weekend werd bijzonder prettig afgesloten met een erg leuke en gezellige sayonara party, 
waarbij de Zwitserse organisatoren wederom bewezen dat iets zowel strak gepland als ontzettend leuk 
kan zijn. Een ontzettend mooi weekend met mooie prestaties en kleurrijke momenten. Deze reis zal bij 
ons nog lang in het geheugen gegrift staan.  

Piotr Kukla 

nidan van het jodo team 
 
Aanvullend op het verslag van Piotr wil ik hierbij zeggen dat we al met al een perfecte Nederlandse 
vertegenwoordiging op dit toernooi waren.Mijn waardering gaat als eerste naar de team-manager Elise 
Heijboer die naast het vaststellen, met de coaching, van de teamtrainingen, ook vanaf Mei tot eind Juli de 
inschrijving van de EK heeft bewaakt en er voor gezorgd dat dit in goede banen bleef. Ook de boekingen 
t.a.v. de reis kwam op haar conto. Ik denk dan ook dat ik namens de groep spreek, hartelijk dank voor de 
inspanning en tijd je hieraan heb willen geven. Verder wil ik ook de coaching dank zeggen voor de tijd en 
inspanning die zij het afgelopen jaar hebben gegeven, ook de jodoka’s die regelmatig de team trainingen 
kwamen versterken hartelijk dank. De Nederlandse groep zoals hierboven op de foto, was een heel goede 
vertegenwoordiging van het Nederlandse Jodo van de N.K.R. zowel in- als buiten de dojo. Het was mij 
weer een waar genoegen, om voor jullie als floor-manager (delegation leader) te mogen optreden. Ik hoop 



dat voor het komende jaar dezelfde en misschien wel met meer Jodoka’s, de ingeslagen weg kunnen 
vervolgen. Met de steun van alle jodoka om de eventueel open gevallen plaatsen te willen vullen en het 
volharden in het bezoek van de toekomstige teamtrainingen worden de teamleden extra gesteund door uw 
aanwezigheid. Voor Mudan is bijvoorbeeld aankomend jaar weer plaats. Waardoor er misschien, volgend 
jaar in Heidelberg Duitsland een nog mooier een mooier resultaat kan worden behaald. We nemen ook 
afscheid van Kevin Groos als deelnemer in het team, dit door het behalen van het examen 6e dan, we 
zullen hem echter nog veel mee maken op de toekomstige teamtrainingen. 

Johan vd Broek 
Floor-manager in de toernooiomgeving. 

 


