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Nederlandse Kendo Renmei

Van de redactie

N.K.R.

Commissieleden:

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

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

Deze Zanshin is voor een groot gedeelte
gevuld met de diverse verslagen van
commissies voor de ALV 2018. Klinkt saai,
is het niet!

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 kalenderjaar. 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 Nederlandse 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.

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

Verdrietig is, dat er deze keer (net als
in de vorige uitgave) een “In Memoriam”
verschijnt. En dan nog wel een zo
onverwacht! Rob van Acht overleed vorige
maand op slechts 54-jarige leeftijd!
De laatste jaren zag ik hem niet zo veel
meer, maar lang geleden heb ik wel eens
met hem in een dojo in het zuiden Jodo
getraind. Dat was een dojo die bijna
uitsluitend uit mensen bestond die bij
DAF werkten. Althans, zo iets staat me
bij. Rob, twee Italiaanse broers en een
grote vent, waarvan ik me alleen de naam
“Koos” herinner. Gouden tijden!
Veel leesplezier!
Jack Tacke
redactie Zanshin

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:
2018/2: 1 juni 2018
2018/3: 1 augustus 2018
2018/4: 1 december 2018
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

IBAN: NL42INGB0003223156
BIC code: INGBNL2A
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Van de Voorzitter
Van vrijdag 27 tot en met
maandag 30 januari heeft
de Ishido-Cup plaats
gevonden. Dit keer was
het de 20ste editie en
daarom een jubileum, wat
groots is gevierd. Het was
een vierdaags evenement
met deelnemers en leraren
uit binnen- en buitenland.
Extra bijzonder was, dat
Ishido-sensei bij deze
gebeurtenis ‘life’ aanwezig
was.

Ik denk, dat er de eerste keer tien deelnemers voor jodo waren
en twintig deelnemers voor iaido.
De hoofdprijs was een bonsaiboom en verder allerlei cadeaus die
André vanuit Japan had meegenomen.
In een vroeg stadium hadden we, via Louis Vitalis aan Ishidosensei, gevraagd of we zijn naam aan dit toernooi mochten
verbinden. En Ishido-sensei ging gelukkig akkoord, waar we hem
nog steeds heel dankbaar voor zijn.
In de begin jaren was het een exclusief Nederlands ‘feestje’, maar
gaandeweg kwamen er Belgische deelnemers en een enkele
Duitser.
Door de toenemende populariteit verdween na een paar jaar de
iaido training. En later de jodo training. En zo waren we, zonder
dat we hiertoe de intentie hadden, een exclusief toernooi rijker.
Ook het leraren corps werd meer en meer internationaal. Namen
van het eerste uur zijn Jock Hopson en Chris Mansfield.
In 2008 vierden we ons tienjarig jubileum in Mierlo met een
vierdaags evenement, waarbij ook Ishido-sensei en Morishimasensei aanwezig waren. De wil van André om het anders te
doen dan anders, werd getoond in een inspirerende taiko
openingsshow en een kyudo demonstratie. En er waren veel
buitenlandse gasten en deelnemers en we hadden een echt
internationaal toernooi en een mooi feest in de avond.
En nu zijn we tien jaar verder.
We hebben 112 deelnemers bij jodo. We hebben 203 deelnemers
bij iaido. En we hebben deelnemers uit 17 landen. België,
Bulgarije, Tsjechië, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland,
Hongarije, Nederland, Polen, Rusland, Slowakije, Spanje, Zweden,
Zwitserland en Engeland.
Ik wil tijdens deze avond niet teveel tijd in beslag nemen, echter,
ik wil nog wel een aantal mensen bedanken.
Speciale dank gaat uit naar de organisatoren van dit jubileum
seminar.
- Johan van de Broek en Soesanto Bosari voor hun werk voor de
website en alle andere digitale ondersteuning.
- Marjan de Block, Jeroen Kanters, Piotr Kukla en Elise Heijboer
voor de organisatie.
- David Smits als competitie leider.
- Aad van de Wijngaart en André Schiebroek als TC leden en voor
hun algemene ondersteuning vanuit het bestuur.
En nogmaals, speciale dank aan de leraren, die bereid zijn
gevonden de reis naar Nederland te maken.
We hebben twee fantastische dagen achter ons. Ik hoop dat
u allen een mooie avond hebt en ik verwacht dat de twee
komende dagen u veel iaido-inspiratie zal opleveren.
Ik wil eindigen met de opmerking: Op naar het volgende jubileum
en ik hoop dan iedereen weer gezond en wel terug te zien.
Proost en geniet van de maaltijd.’
Koos van Hattum

Op vrijdag was er het jodo
seminar en op zaterdag de
wedstrijden. Op zondag het iaido-seminar met op maandag de
wedstrijden. Op zaterdagavond was er een feestelijke maaltijd,
waarbij aan Ishido-sensei een kaligrafie werd aangeboden, die
gemaakt was door Richard Boel.
Op deze avond mocht ik een woordje spreken tot de circa 130
aanwezigen en hieronder vindt u hiervan een weergave:
‘Geachte gasten, Japanse leraren en leden van de internationale
iaido en jodo familie.
Welkom op de 20ste Jubileum Party van de Ishido-Cup.
Ik ben erg blij u allen te mogen verwelkomen en speciaal Ishidosensei, onze zeer gewaardeerde leraar met een grote reputatie,
die zijn naam heeft gegeven aan dit evenement.
Ook een hartelijk welkom aan onze erevoorzitter: Hein Odinot.
Twintig jaar geleden was er weinig gelegenheid tot het
deelnemen aan wedstrijden iaido en jodo in Nederland. We
hadden alleen de Nederlandse kampioenschappen. Maar om ons
beter te kunnen ontwikkelen, hadden we meer mogelijkheden
nodig om ervaring op te doen in het doen van wedstrijden. André
Schiebroek en Robert Zeegers kwamen met het idee om een
toernooi te organiseren. Maar zij wilden het ‘anders’ doen. Het
moest niet zomaar een toernooi worden met alleen wedstrijden.
Er moest getraind kunnen worden. Er moesten leuke prijzen zijn
en na afloop een diner met zo veel mogelijk deelnemers.
U moet weten, Robert en André komen uit het zuiden van
Nederland en eten en drinken is daar een traditionele gewoonte.
Zij kwamen met dit idee bij het bestuur en zoals goed
management betaamt, hadden we onze bedenkingen. Hoe zat
het met het aantal deelnemers en wat waren de te verwachten
kosten? Want zoals u weet , zijn wij Nederlanders heel zuinig met
ons geld. Maar zij verzekerden ons dat alles low-budget zou zijn
en dat we weinig risico zouden lopen, Daarom zijn we akkoord
gegaan en we hebben er nooit spijt van gehad.
We startten met de eerste editie met een training jodo, gevolgd
door wedstrijden. Daarna na de lunch, een wat kortere training
iaido, met in de middag de wedstrijden. Alles georganiseerd in
één dag.
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum: 25 maart 2018
Aanvang: 14.00 uur
Locatie Sporthallen Zuid te Amsterdam
Beste leden,
Namens het bestuur van de Nederlandse Kendo Renmei nodig ik hierbij alle leden uit om na de Centrale Training op 25 maart 2018 de
Algemene Leden Vergadering bij te wonen.
De centrale trainingen iaido/jodo hal2 en kendo hal 3 starten om 10.00 uur.
Voor kendo start de training met kata en daarna wordt er kihon gedaan gevolgd door ji-geiko.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.

Opening

2.

Vaststelling agenda

3.

Ingekomen stukken en berichten van verhindering

4.

Bestuursmededelingen

5.

Goedkeuring notulen ALV d.d. 26 februari 2017 welke gepubliceerd zijn in Zanshin 2017-2

6.

Jaarverslag secretariaat 2017

7.

Financieel overzicht 2017 en begroting 2018

8.

Verslag kascommissie bestaande uit Edwin de Wit en Damion van der Zee (reserve Stan Van Heerbeek

9.

Verkiezing nieuwe kascommissie Edwin is aftredend.

10.

Verslag Technische commissie Iaido/Jodo

11.

Verslag Technische commissie Kendo

12.

Verslag redactie Zanshin

13.

Verslag website

14.

Verkiezing bestuursleden: André Schiebroek is aftreden en is herkiesbaar.

15.

Aftreden Joris Cornelissen TC Kendo

16.

Planning wedstrijden nieuwe seizoen 2018/2019
Willen de dojo’s tijdens de vergadering aangeven of ze de organisatie met behulp van TC op zich willen nemen.
NK Kendo in november
Edo cup in april / mei met de Odinot cup 50 +
NK Kyu Teams Kendo juni
NK Iaido/Jodo april/mei
NK Iaido/Jodo teams
Mudan toernooi Iaido/Jodo

17.

W.v.t.t.k.

18.

Rondvraag

19.

Sluiting

Joke de Jong
Secretaris
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Jaarverslag Secretariaat 2017
Samenstelling bestuur in 2017

Joris Cornelissen wil komend jaar zijn werkzaamheden overdragen. De EKF administratie wordt nu gedaan door Joke de Jong.
Voor de examens Kendo wordt nu iemand gezocht.
Wij zijn dit jaar eindelijk weer iets gegroeid.

Voorzitter: 						
Koos van Hattum
Secretaris:						
Joke de Jong
Penningmeester:					
Elise Heijboer
Bestuurslid Technische zaken en vice voorzitter:
Aad van de Wijngaart
Algemeen bestuurslid:					
André Schiebroek

Wij zijn dit jaar eindelijk weer iets gegroeid.

Hieronder volgt het overzicht van de ledenadministratie:
Hieronder volgt het overzicht van de ledenadministratie:
Ledenaantal op 31-12-2017
Vrouwen

Samenstelling Technische Commissies:
Kendo:

				
Joris Cornelissen				
examens

w e d s t r i j d e n 					

Mannen

Totaal

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Tot 18 jaar

2

4

8

12

10

16

18 jaar en ouder

90

99

512

509

602

608

Totaal

92

103

520

521

612

624

Aantal inschrijvingen over de afgelopen jaren:

Soesanto Bosari en Arne Reimers

Iaido / Jodo:						
Aad van de Wijngaart
André Schiebroek

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

88

66

68

84

52

64

68

70

75

Ledenaantallen van de laatste jaren:

Beide commissies worden bijgestaan door een groep vaste
medewerkers, zoals voor Kendo:
Werner Karnadi, Joeri van der Burgh, Marije Wouters en Guido
Minnaert
en voor Iaido / Jodo:
Piotr Kukla, Johan van de Broek en Elise Heijboer en David Smits.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
540

576

576

606

635

635

623

624

644

626

615

608

612

624

Ledenaantallen verdeeld naar discipline:

Website vormgeving en onderhoud:

kendo Iaido jodo kendo/iaido kendo/jodo ken-/iai-/ iaido/jodo
jodo

Johan van de Broek en Soesanto Bosari

Zanshin:

Redactie Zanshin was dit jaar weer in goede handen van Jack
Tacke. Wel was het moeilijker om Zanshin te vullen, vanwege
de vele publicaties via social media. Dit resulteerde zelfs in het
besluit om de december editie dit jaar niet uit te brengen.

Totaal

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

2017

345

145

26

41

2

20

51

624

Website:

Zoals vorig jaar al gemeld is, heeft Soesanto Bosari zich aangemeld voor hulp bij de website.
Dit jaar heeft Soesanto een nieuwe website ontwikkeld en
beetje bij beetje is de functionaliteit van de website verbeterd
voor de bestuursleden. Met name de penningmeester en organisatie van de verschillende evenementen hebben hier al volop van
kunnen profiteren. Zie ook het jaarverslag.

Joke de Jong
Secretaris

Het bestuur heeft op 29 maart, 8 augustus en 29 november 2017
een bestuursvergadering gehad en verder werd natuurlijk veel via
mail en trainingen besproken en afgehandeld.
In Zanshin werd in de bestuursmededelingen volop verslag
gedaan van de stand van zaken.
Een bijzonder moment om mee te mogen maken, was de uitreiking van de onderscheiding aan onze ere-voorzitter Hein Odinot
door de Japanse Ambassadeur, de heer Inomata. Hein ontving de
Order of the Rising Sun Gold and Silver Rays.

Federatie Oosterse Gevechtskunsten:

De FOG jaarvergadering werd dit jaar in december bijgewoond
door Elise Heijboer (penningmeester) en Annemarie ten Broeke
L.M.A. afgevaardigde.
ZANSHIN
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4000 Bestuurskosten
€
3.000,00
€
3.000,00
4001 Bankkosten
€
596,50
€
250,00
4002 Contributies FOG / EKF
€
3.649,00
€
3.649,00
4003 Automatiseringskosten
€
253,77
€
300,00
Jaarverslag 4004
Penningmeester
2017
Kantoorkosten
€
107,41
€
150,00
4005 PR / Website
€
170,30
€
150,00
Hebben jullie het al gezien!!?? Je kunt online betalen via de
taat gegeven. In 2018 hebben we naast een kendoseminar ook
4006 Vergaderkosten
€
334,07
€
250,00
website!! Inschrijven en afrekenen! Een paar klikken met je muis
weer een jodo- en iaidoseminar. Ik ben hier weer voorzichtig en
4007voor
Zanshin
€ beiden1.413,95
€
1.700,00
en het is geregeld. Ideaal
buitenlandse deelnemers met een
begroot voor
een kleine winst.
andere valuta en ook
iDealWedstrijdkosten
voor ons. De automatische connec4008
€
362,74
€
550,00
tie tussen afrekenen4009
en inschrijven
zorgt
voor
minder
werk
voor
W
K
K
e
n
d
o
Zaalhuur
€
6.631,32
€
7.200,00
organisatoren van de seminars en voor minder werk voor de
Spannend en een heel leuk vooruitzicht: een WK Kendo! Wat het
4010 Kendo zomerseminar
€
15.810,92
€
12.500,00
penningmeester. Behalve dat ik niet om de dag een update hoef
gaat kosten? Er is nog helemaal niets bekend nu (nu = het mo4011
Jodo
en
iaido
zomerseminar
€
€
te geven over nieuwe betalingen die binnen zijn, zorgt een uitgement waarop mijn begroting naar de Zanshin moet). Dus ik heb
breid pakket aan betaalopties
in
combinatie
met
een
prijsverhogewoon de €
uitgaven7.363,34
verdubbeld ten opzichte van
voor een
4012 Iijima Cup
€ wat ik6.750,00
ging op contant betalen
ook voor
dat ik met minder cash over
EK zou begroten.
4013erIshido
Cup
€
14.698,98
€
5.000,00
straat hoef. En dat is echt heel fijn!
4014 NK kendo / iaido / jodo
€
725,53
€
750,00
4015
EK/WK
kendo
alle
kosten
€
11.448,34
€
10.000,00
2017
Bankkosten
Financieel mag 2017 4016
een jaar
meevallers
genoemd worden.
De bankkosten
zeer ten opzichte van 2017.
is omdat
EKvan
jodo
alle kosten
€ stijgen
6.094,01
€ Dit10.000,00
Toen ik aan het begin
van
het
jaar
een
begroting
maakte,
heb
ik
we
nu
online
betaalopties
hebben
en
deze
kosten
geld.
Er zijn
4017 EK iaido alle kosten
€
7.798,65
€
10.000,00
dit heel voorzichtig gedaan. Er zou tenslotte geen jubileumsevastte transactiekosten en voor sommige betaalopties (credit4018anders
Deelname
kosten
€
920,00
€ het betaalde
1.000,00
minar zijn in 2017 of iets
bijzonders.
TochEKF
zijn een aantal
cards bijvoorbeeld)
komt
daar een percentage van
4019 Vooral
Voorgeschoten
examengelden
€ basis van alle
- betalingen in de maand
€ december,zaken reuze meegevallen.
de 20e editie
van de Ishido Cup
bedrag bij. Op
(gehouden in januari4020
2018) Scheidsrechters
heeft in 2017 bijgedragen aan het pozijn de kosten
1,62% van de inkomsten.
€ gemiddeld
602,71
€ Voor de begrositieve resultaat. Daarnaast is ook het kendozomerseminar zeer
ting heb ik zelfs met 2% gerekend, omdat 1 maand wellicht nog
4021 Reiskosten overig
€
3.421,20
€
3.500,00
succesvol geweest. Dit zijn de twee hoofdingrediënten voor de
geen accuraat beeld geeft en ik ook hier liever te voorzichtig ben
4022
Verblijfkosten
overig
€
217,00
€
475,00
winst waarmee we 2017 afgesloten hebben.
dan te optimistisch.
4024 Onkosten diversen
€
1.946,73
€
1.700,00
2018
Vragen
8000 Ontvangen contributie
€ 38.002,00
Vooruitkijken naar 2018 vind ik moeilijk. Voor de begroting voor
Mocht je vragen hebben over de resultaten van 2017 of de begro8002 Ontvangen subsidies FOG
€ 1.000,00
dit jaar ben ik opnieuw voorzichtig. Meevallers kunnen voorkoting van 2018, dan kun je deze natuurlijk altijd stellen. Ook op de
8005niet
Ontvangen
examengelden
€ 2.230,00
men, maar ik zal er zeker
bij voorbaat
op rekenen.
ALV zal hier gelegenheid voor zijn.
Daarmee komen we 8007
op eenDiverse
flink verlies
voor 2018. Bedenk wel dat
ontvangsten
€
100,00
we de afgelopen twee
jaar
met
winst
hebben
afgesloten
en
dat
Elise
Heijboer - Penningmeester
8010 Inschrijfgeld kendo zomerseminar
€ 19.152,50
dit geld er gewoon is. Verlies betekent niet gelijk rode cijfers op
e.heijboer@nkr.nl
8011
jodo en
zomerseminar
€
de bankrekening. Een
paarInschrijfgeld
punten die ik graag
wil iaido
toelichten:
8012 Inschrijfgeld Iijima Cup
€ 6.660,00
Ishido Cup
8013 Inschrijfgeld Ishido Cup
€ 20.029,75
De Ishido Cup blijft een
evenement
waarvan
zowel
de
kosten
als
8015 Bijdragen EK/WK kendo
€ 3.517,51
de baten in twee boekjaren vallen. De sommen op de begroting
8016
Bijdragen
EK
jodo
€ 2.590,80
voor 2018 bestaan dan ook uit wat ik nog verwacht voor de
Bijdragen
iaido
€ 2.113,11
editie van 2018, maar8017
ook wat
voor deEK
editie
van 2019 in 2018
al verwacht uit te geven.
Wat
je
hier
ziet
is
dus
geen
accurate
8018 Bijdragen overige EKF deelnames
€
weergave voor de editie van 2018 of die van 2019. De bedragen
8025 Verkoop Kendoboek
€
hebben betrekking op meerdere Ishido Cups.
9000 Rente bate deposito
€
168,83
Zomerseminars

In 2017 heeft een het Kendozomerseminar
een zeer positief resulWINST/VERLIES

€
€

TOTAAL

ZANSHIN

Debet

Credit
€ 65.909,80
€ 7.998,03

€ 566,80
€ 7.859,80
€ 19.000,00
€ 46.481,23
€ 73.907,83 € 73.907,83
€ 73.907,83
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38

1

12

6
5
3
3
3

7.998,03 winst
verlies
€ 4
95.564,50 € 95.564,50 €
78.874,00 € 78

Balans per 31-12-2017
PostNr. Omschrijving
500 Kapitaal per 1 januari 2017
Winst 2017
1000 Kas
1120 NL42 INGB 0003223156
1150 Rentemeer 3223156
1170 SNS Spaar 94.34.14.547
TOTAAL
Kapitaal per 1 januari 2018

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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PostNr
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4024
8000
8002
8005
8007
8010
8011
8012
8013
8015
8016
8017
8018
8025
9000

WINST/VERLIES
TOTAAL

Balans per 31-12-2017

€
€

Omschrijving
Bestuurskosten
Bankkosten
Contributies FOG / EKF
Automatiseringskosten
Kantoorkosten
PR / Website
Vergaderkosten
Zanshin
Wedstrijdkosten
Zaalhuur
Kendo zomerseminar
Jodo en iaido zomerseminar
Iijima Cup
Ishido Cup
NK kendo / iaido / jodo
EK/WK kendo alle kosten
EK jodo alle kosten
EK iaido alle kosten
Deelname kosten EKF
Voorgeschoten examengelden
Scheidsrechters
Reiskosten overig
Verblijfkosten overig
Onkosten diversen
Ontvangen contributie
Ontvangen subsidies FOG
Ontvangen examengelden
Diverse ontvangsten
Inschrijfgeld kendo zomerseminar
Inschrijfgeld jodo en iaido zomerseminar
Inschrijfgeld Iijima Cup
Inschrijfgeld Ishido Cup
Bijdragen EK/WK kendo
Bijdragen EK jodo
Bijdragen EK iaido
Bijdragen overige EKF deelnames
Verkoop Kendoboek
Rente bate deposito

Begroting 2017
Debet
Credit
€
3.000,00
€
250,00
€
3.649,00
€
300,00
€
150,00
€
150,00
€
250,00
€
1.700,00
€
550,00
€
7.200,00
€
12.500,00
€
€
6.750,00
€
5.000,00
€
750,00
€
10.000,00
€
10.000,00
€
10.000,00
€
1.000,00
€
€
€
3.500,00
€
475,00
€
1.700,00
€ 38.000,00
€
€ 1.000,00
€
€ 12.500,00
€
€ 6.750,00
€ 5.000,00
€ 3.300,00
€ 3.300,00
€ 3.300,00
€
500,00
€
150,00
€
450,00

Begroting 2018
Debet
Credit
€
3.000,00
€
1.200,00
€
5.000,00
€
300,00
€
120,00
€
200,00
€
400,00
€
1.500,00
€
550,00
€
8.000,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€
7.600,00
€
12.000,00
€
750,00
€
20.000,00
€
10.000,00
€
10.000,00
€
1.000,00
€
€
800,00
€
3.500,00
€
475,00
€
1.700,00
€ 38.000,00
€
€
2.000,00
€
€ 17.500,00
€ 17.000,00
€
6.600,00
€
9.000,00
€
6.500,00
€
3.500,00
€
3.500,00
€
960,00
€
€
150,00
7.998,03 winst
verlies
€ 4.624,00 verlies
€ 13.385,00
95.564,50 € 95.564,50 €
78.874,00 € 78.874,00 €
118.095,00 € 118.095,00

Resultaat 2017
Debet
Credit
€
3.000,00
€
596,50
€
3.649,00
€
253,77
€
107,41
€
170,30
€
334,07
€
1.413,95
€
362,74
€
6.631,32
€
15.810,92
€
€
7.363,34
€
14.698,98
€
725,53
€
11.448,34
€
6.094,01
€
7.798,65
€
920,00
€
€
602,71
€
3.421,20
€
217,00
€
1.946,73
€ 38.002,00
€ 1.000,00
€ 2.230,00
€
100,00
€ 19.152,50
€
€ 6.660,00
€ 20.029,75
€ 3.517,51
€ 2.590,80
€ 2.113,11
€
€
€
168,83

Jaarverslag TC Kendo 2017
Centrale trainingen

dan, op het zomerseminar kon het voor het tot en met vijfde
dan.

In 2017 zijn vijf centrale trainingen gehouden. De eerste training
van het jaar werd gewoontegetrouw in Zwolle gehouden. De
anderen in Amsterdam.
Een aantal trainingen had een thema. Op twee trainingen werd
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 307 keer bezocht. Met 72 bezoekers
was de training in Amsterdam op 28 mei het beste bezocht.
Fumetsu heeft, net als in 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 en 2011, het
meest de trainingen bezocht.
CT:

08-01-17 26-02-17

dojo:
thema: beginners
E. Thomas
Fumetsu
11
Kendo Almere
7
Kendo Kai Den Haag
2
Kendo Kai Higashi
1
Kendo kai Suzuki
2
Kendo Leeuwarden
4
Lotus kendo Istanbul
Mokuseikan
4
Museido
10
Ren Bu Kan
Ren Shin Juku
3
Sakura Kai
1
Shin Bu Kan
11
Shin Nakada
Shudokan
Sui Ran Kan
4
Wa Shin Kan
2
Yushinkan
totaal per CT
62

28-05-17

22-10-17

examen
8
4
6
2
3
5
4
5
3
2
6
4
1
3
56

1
12

13
4
6
2
3
5
1
6
2
7
7
3
6
4
1
1

4
2
1
4
9
1
3
1
7
1
2
2
1
51

1
72

In de tabel staan de aantallen kandidaten en geslaagden.
Het drukste examen was op 6 augustus tijdens het zomerseminar met 37 kandidaten.
In totaal hebben 69 mensen examen gedaan en zijn er 60
geslaagd.
Dit jaar steeg het aantal kandidaten met 13,1%.
Het aantal toegekende graden steeg met 15,4%. Het slagingspercentage is gestegen met 2 procentpunt ten opzichte van 2016. In
2017 slaagde 87%, in 2016 85%.

26-11-17
examen
+beginners totaal per dojo
1
10
54
1
16
4
22
2
9
4
9
1
14
1
8
27
7
32
5
18
4
20
1
8
5
35
3
11
1
4
2
9
5
12
3
5
61,4
66
307
17,7

examen:
graad:
1ste kyu
1ste dan
2de dan
3de dan
4de dan
5de dan
totaal

28-05-17
kandidaten geslaagd
8
8
4
4
3
3
3
3

18

26-11-17
kandidaten geslaagd
5
5
4
4
3
3
2
2

14

geslaagd

%
100
100
100
92
33
100
87

gezakt

60

40

20

0

bezoekers

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1

380

285

190

95

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1

Er zijn drie mogelijkheden geweest om examen te doen. Twee
keer na een centrale training en één keer tijdens het zomerseminar. Normaal is er gelegenheid examen te doen tot en met derde
ZANSHIN

geslaagd
20
15
9
12
4
4
60

80

In onderstaande grafiek staat het verloop van de bezoekersaantallen per jaar.

Examens

14

totaal
kandidaten
20
15
9
13
12
4
69

In onderstaande grafiek staat het verloop van het kandidatenaantal per jaar.

De trainingen zijn minder bezocht dan vorig jaar. Er zijn 1,6%
minder bezoekers geweest. In 2016 daalde het bezoek met 15,2%.
Gemiddeld waren er 61,4 bezoekers per training. In 2013 zijn er 47,3
bezoekers per training geweest, in 2014 51,7, in 2015 61,3 en in 2016
52. Er zijn meer dojo aanwezig geweest dan in 2016: 19 in 2017, 17
in 2016, 19 in 2015, 25 in 2014, 19 in 2013, 17 in 2012, 18 in 2011, 16 in
2010.

0

18

06-08-16
kandidaten geslaagd
7
7
7
7
3
3
8
7
12
4
4
4
37
28
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Jaarverslag TC Iaido-Jodo 2017
NK Teams

EK iaido

Dit jaar organiseerde de NKR voor het eerst
teamkampioenschappen voor jodo en iaido. Dit gebeurde in juni
te Utrecht, waar Yushinkan onze gastheer was.
De formule was een aangepaste versie van de team-EK’s. Een
team bestaat uit 3 personen, met een maximaal aantal van
7 dangraden (iaido) of 10 dangraden (jodo). Bij iaido mogen
mensen tot en met 4-dan deelnemen; bij jodo tot en met 5-dan.
Inschrijven was mogelijk per team of individueel; in dat laatste
geval zou de wedstrijdleiding een of meer teams samenstellen.
De formule sloeg goed aan en leidde tot spannende toernooien.
Bij jodo traden er 4 teams aan en bij iaido 9. De eerste prijs van
de eerste Team-NK Jodo ging naar Kendo Kai Den Haag 01, in de
personen van Steven Burgman, Piotr Kukla en Kees Bartels.
Bij iaido werd het eerste goud gewonnen door Sander Filon,
Baukje Weber en Inti Suarez, gezamenlijk optredend als ‘Me no
ue no tankobu’ (ofwel: de zwelling boven het oog).

Tijdens de EK iaido in Turijn (Italië) op 4 en 5 november won
Nederland opnieuw goud. Dit keer was dat in de persoon van
Stan Engelen, die als last man standing uit de zwaar bezette
yondandivisie kwam.
Bijzonder was ook dat Stan de volgende dag, tijdens de
teamwedstrijden, een partij van één kata moest doen tegen de
winnaar van de godandivisie, Andrey Arefiev, om te bepalen welk
team nummer 1 in de poule werd. En Stan won!
Ook Stefan van Gool, als mudan voor het eerst bij een EK, ging
niet met lege handen weg: hij haalde brons.
Het team bestond verder uit Bayu van Houten (mudan), Bob
Jagernath (nidan), Rick van de Hoef en Baukje Weber (sandan),
Liam Myers (yondan) en Piotr Kukla en Jolanda van der Veer
(godan). Dit jaar had de coach, Cees van der Zee, dus alle divisies
bemand behalve shodan en rokudan.
Van hen kwamen Bayu, Bob, Baukje, Rick, Piotr uit de poule.
Bayu, Baukje en Piotr verloren de eerste knockout-partij; Bob en
Rick de tweede.
In het team-event werd Nederland (zoals boven vermeld) eerste
in de poule: niet alleen Rusland, maar ook het gastland Italië
werd verslagen. Daarna verloren ze helaas van Duitsland.
Nederland leverde dit keer 3 scheidsrechters: René van
Amersfoort, André Schiebroek, en Aad van de Wijngaart (tevens
lid examencommissie tot en met 3-dan).

Ishido Cup

De Ishido Cup werd gehouden op 28 en 29 januari in
sportcentrum Helsdingen in Vianen. Dat was een nieuwe locatie
voor de NKR, en hij beviel goed. Het iaido en het jodo trokken
respectievelijk 93 (2016: 100) en 42 (43) deelnemers. Die kwamen
opnieuw van heinde en ver: naast 61 Nederlanders waren er 8
Belgen, 1 Fin, 2 Fransen, 6 Duitsers, 1 Hongaarse, 1 Italiaanse, 1
Rus, 2 Slowaken, 2 Spanjaarden, 3 Zwitsers, 1 Turk en 4 Britten
(totaal 93 deelnemers, tegen 115 in 2016).
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 Edwin de Wit.
Het evenement was weer zeer geslaagd, ook dankzij het goede
werk van het organisatiecomité: Piotr Kukla, Elise Heijboer, Johan
van den Broek en de nieuwe NKR-wedstrijdleider David Smits.

Nederlandse kampioenschappen

De NK jodo en iaido vonden plaats op 2 april in Rotterdam.
De organisatie werd bekwaam verzorgd door Kodokan.
Er namen 15 jodoka deel (2016: 16) en 48 iaidoka (2016: 50). Het
aantal mudan was respectievelijk 2 (0) en 15 (17).

Examens

Dit jaar heeft de NKR voor het eerst in haar geschiedenis op
eigen titel de leraarsgraden renshi en kyoshi toegekend. Bij jodo
ging kyoshi naar André Schiebroek. Bij iaido kregen Aad van de
Wijngaart, René van Amersfoort en André kyoshi uitgereikt.
Verder werd Nederland 2 jodoka met de 7-dan rijker. Tijdens
de EK in Heidelberg slaagden Jef Heuvelmans en Aad van de
Wijngaart, samen met liefst drie buitenlandse kandidaten. Als
gevolg hiervan beschikt het neder-jodo nu over een 8-dan en vijf
7-dan. Saillant (maar geheel theoretisch) detail is dat Nederland
naast Japan nu het enige land ter wereld is dat zelfstandig een
rechtsgeldige commissie voor examens tot en met 7-dan kan
bemannen.
Robert Zeegers slaagde in Heidelberg voor 6-dan jodo.
Bij de examens van augustus in Voorburg (tot en met 3-dan)
slaagden alledrie de jodo-kandidaten en 17 van de 20 iaidokandidaten.
Bij de examens tijdens de Ishido Cup (tot en met 4-dan)
slaagden 18 van de 19 iaidoka, en alle 14 jodoka.
Bij de ikkyu-examens van de NK slaagden beide iaidokandidaten.

EK jodo

De EK jodo werden gehouden op 10 september in Heidelberg
(Duitsland). Onder de 19 Europese scheidsrechters waren dit
keer 4 Nederlanders: René van Amersfoort, André Schiebroek,
Edwin de Wit en Aad van de Wijngaart. Als 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 stevig voorbereid door René van
Amersfoort en (op afstand) Louis Vitalis. Elise Heijboer was teammanager en Johan van den Broek floor-manager.
De groei van het team had zich doorgezet, van 10 naar 11 leden:
Sander Peereboom en Kees Bartels (mudan), Baukje Weber
en Tom Koevermans (shodan), Maarten Peereboom en Jeroen
Kanters (nidan), Dennis Briene en Veronica Rijke (sandan), Steven
Burgman en Elise Heijboer (yondan) en Loek Lexmond en Willem
Neuteboom (godan). Alle mogelijke plaatsen waren dit keer dus
bezet.
Bij het teamevenement werd Nederland (Steven, Elise, Maarten
en Jeroen) tweede in de poule met Frankrijk (3-0) en GrootBrittannië (1-2). Daarnaar verloren ze helaas met 1-2 van Italië.
Toch ging er ook dit keer een teammedaille mee naar huis, want
Elise won de fighting-spiritprijs.
Individueel was er ook een medaille: brons voor Kees in de
mudanklasse. Maarten, Dennis, Loek en Willem sneuvelden in
de poulefase; Sander, Baukje, Jeroen, Veronica, en Steven in de
eerste knock-outpartij. Tom en Elise bereikten de kwartfinales.
ZANSHIN

Centrale trainingen

De centrale trainingen voor iaido trokken gemiddeld 29
bezoekers, tegen 25 in 2016. Hier zien we dus een voortgaande
stijging. Het drukst bezocht (44) was de CT van 12 november.
Gemiddeld kwamen er 9 jodoka per centrale training: dat is nog
1 minder dan in 2016. Opvallend genoeg begon dit gemiddelde
echter weer te stijgen toen we na de zomer overgestapt waren
naar een kleinere zaal in Sporthallen Zuid, met een spiegelwand.
Verder dient betreffende jodo aangetekend te worden dat er
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tegenwoordig ook veel teamtrainingen zijn, onder leiding van
René van Amersfoort. Die worden goed bezocht, ook door nietteamleden uit binnen- en buitenland.

Matsuoka sensei en Kinomoto sensei René van Amersfoort
en Louis Vitalis leidden in oktober het dertiende tweedaagse
particuliere seminar voor koryu-jodo, met deelnemers die voor de
helft uit meerdere buitenlanden kwamen.
Eveneens bij Ren Bu Kan in Eindhoven werden twee jodotrainingen als voorbereiding voor 6- en 7-danexamens gehouden
met Louis Vitalis (plus eentje zonder hem). Aan deze tweedaagse
trainingen namen naast Nederlandse ook buitenlandse jodoka
deel. Het succesvolle resultaat is hierboven reeds gememoreerd.

Particuliere seminars

Ren Bu Kan organiseerde in januari in Eindhoven voor de tweede
keer de training Hyaku Ren Ji Toku voor Seitei-iaido, onder leiding
van André Schiebroek.
Tijdens het jodogedeelte van de Ishido Cup trainden de
beoefenaars van Muso Jikiden Eishin Ryu in een aparte zaal onder
leiding van Fay Goodman.
In juli organiseerde Kendo Kai Den Haag voor de zesde keer
een tweedaags seminar voor Muso Shinden Ryu-iaido, onder
leiding van Aad van de Wijngaart. De beoefenaars van Shinkage
Ryu organiseerden in augustus weer het Himawari-seminar met

TC iaido/jodo
Aad van de Wijngaart
André Schiebroek

Jaarverslag Webmasters 2017
Aan de achterkant kunnen de organisatoren en het bestuur een
overzicht van de inschrijvingen zien.
De penningmeester hoeft niet meer veel tijd in te plannen om de
betalingen te controleren, want er is nu een directe koppeling
met het betaalplatform Mollie en de NKR-website.
De penningmeester gaf aan, dat de kascontrole voor een seminar
van 5 uur per week (in piekperiode) is gereduceerd naar een half
uurtje per week…
Voor de organisatoren is het nu ook wat makkelijker gemaakt,
want het is mogelijk om letterlijk met
één druk op de knop een overzicht te genereren van alle deelnemers en de gekozen opties.
De volgende stap is om geheel automatisch toernooien in te
delen (is trouwens al in progress).

Het zal je niet zijn ontgaan, maar de website van de NKR is de
laatste tijd aan verandering onderhevig geweest.
De website bestaat nu weliswaar uit twee onderdelen;
het vertrouwde en het nieuw toegevoegde.
Stap voor stap willen wij (Johan van de Broek en Soesanto
Bosari) ervoor zorgen dat alle bestaande data en functionaliteit
beschikbaar zal zijn in het nieuwe, maar dit heeft tijd nodig.
In de loop van 2018 zal de volledige conversie plaatsvinden.
Augustus 2017, na de zomerseminar kendo, was vanuit de
penningmeester (Elise Heijboer) en vanuit de leden middels een
ingevulde enquête de wens uitgesproken om de verschillende
seminars, toernooien en examens online met onder andere iDeal
te kunnen betalen.
Alleen online betalen zou mijn inziens niet meteen leiden tot
een efficiënter proces, dus vroeg ik aan het bestuur of ik de
update iets breder mocht trekken.

Halverwege november begon de grote test: de openstelling van
de registratie voor de Ishido Cup.
De inschrijvingen en betalingen stroomden eigenlijk meteen
binnen en werden goed weggeschreven in het systeem. Omdat
het volledig maatwerk betreft heb je altijd wel te maken met
bugs. Het waren kleine bugs en deze zijn zo snel mogelijk gefixt,
zonder dat het iemand in de weg zat.
Johan van den Broek heeft met zijn ervaring als webmaster van
de NKR veel informatie geleverd en kritisch gekeken (waarvoor
dank!) naar de werking van de verschillende gebouwde functionaliteit, want: het moet werken!
Tot op de sluitingsdag van de inschrijvingen van de Ishido Cup
zijn verbeteringen aangebracht en minor issues opgelost.

Het is misschien niet meteen duidelijk bij de deelnemers, maar
het organiseren en het voorbereiden van een NKR evenement
kost aardig wat tijd. Zoals een echte IT’er betaamt ben ik lui… ik
bedoel tijd-efficiënt. Ik had voor mijzelf voorgenomen om zoveel
mogelijk handmatige taken te automatiseren.
We gingen van losse, maar werkende:
• Online registratie zonder koppeling met ledendata en ook niet
gekoppeld aan de online agenda
• Verschillende soorten inschrijfformulieren in velden en in
opmaak
• Overboeken via bank of cashbetaling zonder eenduidige
betaalkenmerken
• Handmatige controles op de bankrekening van de NKR
• Handmatige controle op de 3CT-eis bij examens
• Handmatig invullen van spreadsheets voor CT aanwezigheid
• NKR en EKF data van de NKR-leden opzoeken en aanvullen
Naar één geïntegreerde omgeving waarbij bovenstaande automatisch wordt gedaan.
Dit allemaal met in het achterhoofd om de administratie
makkelijker en simpeler te maken, waardoor er meer tijd vrijkomt
voor het daadwerkelijk voorbereiden en organiseren van de
verschillende evenementen.

De registratieochtend van de zomerseminar ging aardig vlot,
maar de verwachting is dat de registratieochtenden voor de
Ishido Cup nog iets soepeler zullen verlopen.
Er hoeft nu niet meer met losse Excel lijstjes of print outs te
worden gewerkt, die dan aan het einde van de registratieochtend weer met elkaar moeten worden gecombineerd.
We kunnen centraal (elk ingelogd op de website) de registratie
doen en nog makkelijker; via onze smartphones de - via email
verstuurde unieke - QR codes inscannen en de deelnemers met
een druk op de knop aanmelden als aanwezig, wanneer nodig een
cashbetaling innen, en hen voorzien van de aangekochte muntjes
en/of vouchers voor de lunches en/of Sayonara party

De ontwikkelaar (Soesanto Bosari) heeft een poging gedaan om
vanaf de voorkant makkelijk, en in een keer te kunnen registreren en te betalen voor een NKR evenement.
ZANSHIN
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Een overzichtje met wat nu mogelijk is op de vernieuwde website
van de NKR:
• Responsive website (smartphone-proof)
• Registreren en online betalen voor seminars, toernooien en
examens
• Online registraties openstellen en monitoren (backoffice)
• Useraccount creatie met een automatisch koppeling van de
NKR lid gegevens
• Jouw NKR lid gegevens inzien en online persoonsgegevens
wijzigen
• Ledenadministratie (backoffice)
• Online agenda bijhouden (backoffice)
• NKR Agenda importeren naar jouw eigen agenda en zonder
refresh updaten
• Via jouw smartphone met jouw account aanwezig melden bij
CT’s (de papieren versie blijft bestaan!)
• Jouw deelname aan de verschillende NKR evenementen inzien
• NKR nieuws lezen
• Dojo locator

• Locatiebeheer (backoffice)
• Contactformulieren
• Nieuwe leden kunnen zich met een online formulier inschrijven
bij de NKR
• Speler volgsysteem voor leden die regelmatig Team Trainingen
bezoeken

Wat er nog aan komt:

• Online toernooi administratie
• Live volgen van het toernooi verloop
• Volledige conversie van de vertrouwde website naar het
nieuwe
Soesanto Bosari
Johan van den Broek
webmasters

Jaarverslag Commissie LMA 2017
In februari 2017 heeft André Schiebroek zijn LMA diploma niveau 3
behaald.
Meteen, ter plaatse, na dit examen is er overleg met de toelatingscommissie geweest en afgesproken dat er voor het nog te
ontwikkelen traject niveau 4 NKR, kandidaten zouden worden
voorgesteld om het proeftraject te doorlopen. Daar waren op dat
moment een aantal kandidaten voor, bv David Smit en Anne-Marie ten Broeke. Er was op dat moment nog geen lobby uit gegaan
voor een dergelijk traject. Eerst moest er een vraag zijn en dan
zou er een traject worden voorgesteld cq ontwikkeld. Vervolgens
zou er tijd zijn om bij de NKR kandidaten te werven. Gezien het
aantal mensen met niveau 3 zouden dat er meerderen kunnen
zijn.
Ook is er een niveau 3 opleiding van start gegaan onder de vleugels van de FOG. Een of meerdere kandidaten zijn aangemeld via
de NKR. Hier over is geen terugkoppeling geweest.
In de loop van 2017 zijn er meer vragen over een EVC traject,
niveau 3 geweest, deze zijn doorverwezen naar de FOG, er is geen
terugkoppeling geweest.
Effectief is er geen traject 4 van grond gekomen, ondanks
herhaaldelijke mail is er geen enkele reactie van de FOG gekomen.
Uiteindelijk bij de vergadering van november 2017 bleek dat er
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diverse privé omstandigheden van bestuur en commissie zijn
geweest om niet te reageren.
Ook bleek dat Jef Heuvelmans het diploma 4 in 2017 toegekend
heeft gekregen. Dit is niet via de NKR gegaan. De NKR gaat dit
met de FOG doornemen en een route voor toekomstige trajecten
afspreken. In de huidige structuur wordt van de NKR aandachtspersoon niveau 3 en 4 alleen verwacht aanwezig te zijn bij praktijkexamens. Alle andere communicatie vindt plaats tussen de
NKR en de kandidaat en daarna tussen de FOG en de kandidaat.
David Smits heeft zich opgegeven voor het niveau 4 traject, hoe
het hier nu verder mee gesteld is, is weten wij pas tegen de tijd
dat er sprake is van een praktijk examen.
Anne-Marie ten Broeke
Edwin de Wit
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Jaarverslag Coach Iaidoteam 2017
Rond juli moet de selectie bekend zijn en start de inschrijving
voor het E.K. in Polen. Piotr Kukla met zijn kennis van Polen en de
taal gaat bij de reis en het verblijf helpen.
Zodra bekend is op welke dagen het seminar en het E.K. georganiseerd worden zullen we data plannen voor trainingen. Ik hoop
dat we in de komende maanden ook enkele extra trainingen
kunnen organiseren onder leiding van de hoogste dangraden
in Nederland. Ook komen naast Ishido in Vianen ook Oshita en
Morita Sensei nog naar Amersfoort voor een ZNKR seminar. Allemaal natuurlijk van harte aanbevolen.
We gaan intussen hard werken aan ons eigen niveau en gaan
proberen het hoge Europese niveau te handhaven of te verbeteren.
Cees van der Zee,
Coach Iaido Team

Zoals ieder jaar werd de selectie voor het team vooral bepaald
door de deelname aan wedstrijden ( Mudantoernooi , Ishidocup en NK ), seminars ( in eigen land en buitenland ) en centrale
trainingen. In juli werden de deelnemers ingeschreven voor het
E.K. in Turijn.
Er stond een gemengd team van dames en heren en van de drie
Ryu in Nederland : Shinkage Ryu , Jikiden Ryu en Muso Shinden
Ryu. In oktober werd er op drie zondagen gedurende vier uur
getraind en gewerkt aan teambuilding. Voor mij als coach zijn de
trainingen in de eigen dojo en bij seminars met de eigen Sensei
leidend, mijn rol ligt meer in teambuilding en het toewerken naar
de wedstrijden.
Zoals bekend behaalde Stan Engelen een gouden plak in de
Yondanklasse en Stefan van Gool een bronzen plak in de Mudanklasse. Verder kwamen veel deelnemers tot aan de kwartfinale.
( voor de resultaten zie het verslag in de Zanshin ).
Het komend jaar is het de bedoeling op dezelfde manier te
werk te gaan. Het Mudantoernooi is al achter de rug met enkele
kandidaten die ik graag terug zie bij de Ishidocup en het N.K. in
april. Vergeet ook vooral het teamkampioenschap Iaido niet.

Jaarverslag Zanshin 2017
De Zanshin verscheen in 2017 3 maal. Nummer 4 (het decembernummer) verscheen in 2017 niet.
Deels omdat nummer 3 slechts korte tijd daarvoor was uitgekomen, deels omdat 2 nummers zo vlak na elkaar niet meer te
vullen zijn met redelijke hoeveelheden kopij. Facebook en andere
sociale media hebben de taak van de Zanshin deels overgenomen.Die taak is en blijft voornamelijk het onderhouden van het
contact tussen de verschillende leden in den lande, en het informeren omtrent diverse activiteiten van de NKR.

In 2017 verschenen er rond de 15 ingezonden artikelen van leden.
Daarvan gingen er 5 over kendo, 4 over Jodo en 3 over Iaido. De
rest was een mix van de 3 disciplines.
Het aankomende jaar wordt weer geprobeerd de normale 4 maal
van verschijnen te hanteren.
Jack Tacke
redactie Zanshin

Regelmatig krijgt de redactie de vraag of het niet mogelijk is de
digitale Zanshin in een makkelijker leesbaar formaat te produceren. Het formaat van A4 pagina’s is inderdaad niet het meest
gebruikelijke formaat voor een digitale publicatie. Zo lang echter
de Zanshin nog niet (geheel) is overgeschakeld naar een digitale uitgave (sommige leden ontvangen nog graag een papieren
exemplaar), is het ondoenlijk 2 verschillende formaten/opmaken
te hanteren.

ZANSHIN
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Verslag EKC Kendo 2017
De EK Kendo in Budapest afgelopen jaar was voor de dames met
een derde plaats redelijk goed afgesloten. Met een relatief jong
team (en wat support van een oudgediende) hebben de dames
uiteindelijk de 3e plaats bij de teams weten te behalen. Een zeer
mooi resultaat waar ze trots op mogen zijn.

ZANSHIN

Voor de heren was het toernooi helaas vroegtijdig afgelopen vanwege een krappe nederlaag tegen de Italianen. Een klein lichtpuntje was de Fighting Spirit prijs voor Joeri van der Burgh, voor
die hij heeft gekregen voor zijn inzet tijdens de teamwedstrijden.
Guido Minnaert
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EK Iaido 2017
Godan : Piotr Kukla ( Yushinkan ) wint in de poule met 2-1 van
de sterke Italiaan Sappino en met 3-0 van de bevriende Zwitser
Matthew Sykes-Gelder. Maar dan in de KO ronde moet hij tegen
de sterke Rus Arefyev en dat duel gaat met 3-0 helaas verloren.
De Rus wint later de finale.
Jolanda v.d.Veer ( Holland Jikiden Kan ) doet voor de eerste keer
mee in de godanklasse en moet meteen tegen de sterke Italiaan
De Vecchio ( wint later zilver ) en verliest met 3-0. Tegen de
Zwitser Bernardi krijgt ze toch een vlag mee : 2-1.
Zetten we de resultaten op een rijtje : zeven van de negen deelnemers komen uit de poules waarvan 4 als eerste. Stefan van
Gool behaalt de derde prijs , verloor alleen de halve finale van de
latere winnares. Stan wordt 2e in de poule en wint alle wedstrijden daarna tegen sterke tegenstanders en komt in de finale.
Daarin laat hij fraai Iaido zien en wint een gouden plak. Net als
Piotr Kukla een jaar geleden begon hij voorzichtig maar kwam
later in de bekende flow waarin hij alle wedstrijden kon winnen.

Donderdag 2 oktober vertrok het Nederlands Iaidoteam naar
Turijn voor deelname aan een seminar en het EK Iaido. We
vertrokken vroeg zodat we in de middag nog even de stad
konden bezoeken. Fraaie gebouwen , standbeelden en lekkere
koffie. Zo’n bezoek helpt ook extra mee aan de teamvorming.
Het seminar werd geleid door uitstekende ( uiteraard ) Japanse
8e Danners : Mitani Sensei , Nakamura Sensei en Kusama Sensei.
Iedereen leert van zo’n seminar weer veel.

Resultaten individueel

Mudan : Stefan van Gool wint in de poule twee keer met 3-0 van
de Turk Suer en de Tsjech Spalek. In de KO rond wint hij achtereenvolgens met 3-0 van de Zweed Cameron , met 2-1 van de Fin
Lang maar verliest in de halve finale van de latere Goudwinnares
de Italiaanse Mencaroni met 3-0. Een geweldige prestatie van
Stefan uit de Holland Jikiden Kan .
Bayu van Houten wint met 3-0 van de Roemeen Furtuna en
verliest met 2-1 van de Serviër Gacic. In de KO ronde verliest hij
van de latere winnares Mencaroni uit Italië. Ook voor Bayu een
mooie prestatie en leuk voor Yushinkan.
Nidan : Bob Jagernath verliest met 3-0 van de Pool Krawczyk
maar wint van de Roemeen Janas met 2-1. In de KO ronde wint
hij met 3-0 van de Brit Douglas maar verliest daarna van de later
zilver winnende Pool Mastalerz. Leuk voor Kodokan.
Sandan : Rick v.d. Hoef wint met 3-0 van de Oostenrijker Sohar
en weer met 3-0 van de Fin Pihlaja. In de KO ronde wint hij met
3-0 van de Italiaan Cardani maar verliest vervolgens met 2-1 van
de later brons winnende Turk Sevinc. Mooi resultaat voor hem en
Yushinkan.
Baukje Weber , van Kodokan , wint met 3-0 van de Oekraïner
Amplieiev en weer met 3-0 van de Brit Ralston. In de KO ronde
moet ze tegen de latere brons winnende Pool Gabrusewitcz en
verliest net met 2-1. Opnieuw een mooie prestatie.
Yondan : Liam Myer zit in een moeilijke poule en verliest twee
keer met 3-0 van de Zweed Waldestal en de Pool Zdankowski.
Toch laat hij (Holland Jikiden Kan ) goed Iaido zien.
Stan Engelen ( Yushinkan ) wint in de poule met 2-1 van de
Duitser Volkmann maar verliest met 3-0 van de sterke Pool
Bieniak. Dat maakt hij in de finale later goed. In de KO ronde
wint hij met 3-0 van de Zweed Almqvist , met 2-1 van onze
Spaanse vriend David Merinero , met 2-1 van de Fin Artimo en
met 2-1 van de sterke Belg Vervack. Daarna komt Stan in de
finale weer de Pool Bieniak tegen en in een sterke finale met
fraai Iaido van beide kanten wint hij met 2-1 en dus een gouden
plak. Veel Sensei waren onder de indruk van zijn sterke en mooie
koryu-kata’s. Daarin toonde hij controle over zijn lichaam ,
zwaard en snedes.

ZANSHIN

Zondag was de dag voor de landenteams. Nederland werd vertegenwoordigd door Piotr Kukla , Stan Engelen , Bayu van Houten
en Liam Myers.
De eerste wedstrijd was meteen tegen het gastland Italië. We
wonnen die wedstrijd met 2-1 waarbij Bayu een vlag mee kreeg
tegen een vierde dan !! Vervolgens was Rusland de tweede
tegenstander en die wedstrijd ging met 2-1 verloren. Omdat
we samen met Rusland gelijk eindigden moest er een KO ronde
plaatsvinden waarbij 1 deelnemer van het team 1 kata moest
laten zien. Dat werd uke nagashi . Ik sprak even met de Rus
Arefyev en die dacht meteen dat Piotr zijn tegenstander werd.
Hij was er blij mee want hij had nog geen wedstrijd verloren ,
ook niet van Piotr. Maar wij kozen voor Stan als yondanner en
toen de Rus daar achter kwam was hij totaal van slag. Stan won
de wedstrijd dan ook met 2-1 , dus Nederland ging door naar
de volgende ronde tegen onze buur Duitsland. Helaas werd die
wedstrijd met 2-1 verloren waardoor Nederland was uitgeschakeld.
Als we kijken uit welke dojo de deelnemers van het Nederlands
team afkomstig zijn , zien we op dit moment alleen Jikiden
en Shinkage Ryu Iaidoka’s in het team terug. Dat zijn ook de
betere Iaidoka’s bij de diverse wedstrijden in ons land. Om in de
toekomst sterker te worden door meer concurrentie moet deze

I

2018.1 −14

uitdaging ( volgens mij ) opgepakt worden door de Muso Shinden
dojo’s . Trainen op de centrale trainingen , deelname aan het
Mudantoernooi en aan de Ishidocup ( seminar en wedstrijden
) in januari en deelname aan het NK Iaido voor individuelen en
teams zijn belangrijke voorwaarden om tot het Nederlandse
team te worden toegelaten. Hoe meer concurrentie hoe meer
het niveau in Nederland kan stijgen. We moeten het Europese
niveau in de komende jaren vasthouden want we zien dat er
steeds meer sterke landen bij komen. Komend jaar worden de EK
in Polen georganiseerd, dus laten we daar met alle dojo’s naar
toe werken.
En natuurlijk Holland Jikiden Kan , Yushinkan en Kodokan gefeliciteerd .
Tenslotte deden Stefan van Gool en Bayu van Houten examen
voor Shodan en beide heren slaagden. Dus groei door en op naar
komend jaar in Polen.
Cees van der Zee
coach

In Memoriam Rob van Acht 6-8-1963 / 11-1-2018
Op vrijdagochtend 12 januari bereikte ons het droevige bericht,
dat op donderdagavond 11 januari oud bestuurslid, Rob van
Acht, op de jonge leeftijd van 54 jaar, vrij plotseling is overleden.
Het was voor mij, alle overige bestuursleden en allen die hem
hebben gekend, een enorme schok.
Persoonlijk heb ik hem de laatste jaren niet zo veel meer
ontmoet, maar ik kijk terug op een prettige periode die we
samen hebben doorgebracht en hebben samengewerkt. Natuurlijk als trainingsmaatje, maar zeker ook als teamlid, in zijn rol
als teammanager, als bestuurslid van de NKR in de functie van
materiaal-commissaris en later als webmaster.
Rob heeft een lange tijd een grote bijdrage geleverd aan het
kendo in Nederland. Vanaf 1992 tot en met 1996 als teamlid en
in die hoedanigheid deelgenomen aan de WK in Parijs in 1994. Hij
was van 1998 tot 2002 manager van het Nederlands Team. Vanaf
1992 tot 2007 heeft hij deel uitgemaakt van het NKR bestuur.
De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Wij wensen zijn vrouw Akemi, zijn familie, vrienden en de leden
van Renbukan, veel sterkte toe de komende tijd.
Namens het NKR bestuur,
Koos van Hattum
(voorzitter)

ZANSHIN
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Friendship Keikokai
20th to 22nd April 2018

Holland Jikiden Kan is delighted to host the 2018 Friendship Keikokai,
to be held in Baarn, the Netherlands
The practice will be led by

Oshita Masakazu Sensei,
Iaido Kyoshi 8th dan

Morita Tadahiko Sensei,
Iaido Hanshi 8th dan

Supported by western Nanadan and Rokudan Sensei

We invite all Iaidoka, regardless of style, to this event to train
together in harmony

Venue
Sportcentrum de Trits
Goeman Borgesiuslaan 2
3741 CR Baarn (The Netherlands)

Email
Keikokai.eu@gmail.com
Online registration
www.hollandjikidenkan.nl
Costs
Friday € 25,Saturday or Sunday € 55,Full event € 110,-

Schedule
20th April, Friday 14.00 – 18.00
21st April, Saturday 09.30 – 17.00
22nd April, Sunday 09.30 – 17.00

Saturday and Sunday, lunch will be provided. If you have any allergies, please let us
know in advance.
ZANSHIN
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20 jarig bestaan Sakura Kai
Op 24 augustus 2017vierde Sakura Kai alweer het 4e lustrum. 20
jaar waarvan ik zelf de helft heb mogen meemaken.
Omdat Sakura Kai de enige dojo is waar zowel kendo als naginata word beoefend gaat dit traditioneel gepaard met een Isshu
Jiai, een gemengd toernooi van kendo en naginata waar bij de
disciplines het bij voorkeur tegen elkaar opnemen.

Isshu Jiai wordt weinig gehouden (de laatste keer was bij ons
vorige lustrum) Dus dit was voor zowel kendoka als naginata
beoefenaars een uitgelezen kans.

Na nog wat vrije ji geiko (waarbij ook weer tussen kendoka en
mensen met naginata geoefend kon worden) begaven we ons
naar een sushi restaurant om de dag af te sluiten.

Voor kendoka zijn er altijd 2 aanpassingen nodig wanneer er
gevochten word tegen iemand met een naginata. De eerste
is uiteraard de afstand. Het tweede en misschien wel grotere
probleem is dat er opeens een trefvlak bijkomt, namelijk de
tsune, de scheenbeschermer. Schrijver dezes heeft het ondanks
herhaaldelijke deelname aan Isshu Jiai ook nooit onder knie
gekregen om tsune aan te doen; dit is niet alleen een kwestie
van ze ombinden maar ook de hakama hier zodanig onder zien te
krijgen dat er nog bewegingsvrijheid is; gelukking zijn de naginata
mensen altijd bereid hier mee te helpen.

Al met al een heel geslaagde dag. Hierbij wil ik ook nog alle
deelnemers, scheidrechters, vrijwilligers en iedereen die deze dag
mogelijke maakte nogmaals bedanken.
Marten de Graaf

Er zijn geen officiële regels vastgelegd voor Isshu Jiai, dus alles
gaat op basis van een gentleman’s agreement. Er kwam het
vriendelijke verzoek voor de wedstrijden begonnen om er rekening
mee te houden dat de kote bij mensen met naginata aanzienlijke dunner zijn dan bij kendoka omdat er meer flexibiliteit
nodig is en dus uit te kijken met kote slagen. Om dezelfde reden
word gevraag om tai-atari en tsuba-zeriai (in deze context niet
de correct term omdat een naginata geen tsuba heeft, maar
goed) tot een minimum te beperken. Kendoka kregen ook de
waarschuwing om fumi-komi niet te hoog te doen omdat tsune
slagen van de naginata’s dan al gauw op een onbeschermd
gedeelte van de voet of enkel eindigen, wat in het ergste geval
een blijvende blessure kan opleveren.
Er werd gespeeld in poules van 3 of 4 waarbij elke poule minstens
één speler met een naginata had. Jie Wu een bezoeker uit de
States trok veel aandacht met de spectaculaire (maar riskante!)
tactiek om hoog te springen en zo de tsunes van de naganita
spelers te ontwijken. Dit leverde hem gelukkig geen blessures op
maar een tweede plek. Op de eerste plaats kwam Henry Korkalainen en op de derde plaats Pieter Gerritsen. Zicarlo van Aalderen
ging met fighting spirit prijs aan de haal.

ZANSHIN
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Varia
Nieuw lid TC Kendo gezocht

Geslaagden kendo Dan-examens

Vanwege de beperkte tijd die ik nog maar heb, door meer reistijd
naar mijn werk en gezinsuitbreiding, stop ik met mijn werk voor
de TC kendo.
De NKR zoekt een opvolger! Wie wil mijn functie overnemen?
Het betreft hier de examens en centrale trainingen Kendo. De
EKF administratie heeft Joke de Jong al overgenomen.
Je werkt verder samen met Soesanto Bosari en Arne Reimers.

1ste kyu

Ingangsdatum

Shengling Shi
Carol de Ram
Nico Schmidt
Carlos Martinez

Tristan van Leuven
Stefan Van Gool
Anne Zwart
Sherita Lalji
Marcel Nobel

1ste dan

Het eerste examen dat onder jouw leiding kan plaatsvinden is
3 juni. Voor die tijd moeten we een overdracht hebben gedaan.
Uiteraard ben ik nog beschikbaar bij vragen en problemen.

Taken

Levi van Krimpen
Joran Burgers
Ramon Smit

3de dan

Jori Snels
Alfonso Luege

IBAN bankrekeningnummer

• samenstellen en uitnodigen jury
• verzamelen vrijwilligers
• administratie per examen opzetten en afhandelen
• controleren op rechtmatigheid aanmeldingen
• bijhouden presentie op de centrale trainingen
• schrijven jaarverslagen m.b.t. examens en presentie op de
centrale trainingen
• diploma’s en gele kaarten laten maken, ondertekenen en
uitdelen

Verzoek van de penningmeester om bij het indienen van een
reiskostendeclaratie of andere declaratie het IBAN nummer van
uw bankrekening te vermelden.
Hartelijk dank voor de medewerking.
Elise Heijboer
Penningmeester

Eigenschappen

Zowel organisatorische als administratieve vaardigheden zijn
nodig. Niet dat je met speciale administratieprogramma’s moet
werken of een uitgebreide organisatie moet aansturen, maar
nauwkeurigheid en dingen kunnen regelen moet je wel liggen.

Tijdsbesteding

Na de inspanningen van Soesanto om de administratie online te
krijgen en te vereenvoudigen, zal dit minder tijd kosten, dan ik
kwijt was.
Er zijn 3 examens Kendo per jaar, dit betekent 3 x per jaar dat het
extra tijd van je vraagt. De presentie van de Centrale trainingen
kan zelfs op dit moment al online.
Mij kostte dit de week voor en de week na een examen ongeveer
1 dagdeel bij elkaar. Enkele maanden voor een examen moeten
ook al enkele zaken geregeld worden, wat ook een paar uur kost.
Daarnaast ben je de dag van het examen natuurlijk bezig en
aanwezig.
De presentie administratie is ongeveer 1 dagdeel.
Het schrijven van de jaarverslagen is ongeveer 1 dagdeel.
Wie interesse heeft kan zich melden bij de secretaris Joke de Jong
(j.dejong.t@gmail.com).
Als je nog vragen hebt, kan je me mailen
(joris_cornelissen@yahoo.co.uk).
Joris Cornelissen

ZANSHIN
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Nieuwe leden vanaf juli 2017
Naam
Dojo
Habich-Masius, Ellen
Agehacho
Martherus, Joe
Agehacho
Broers, Marcel
Agehacho
Griek, Roland
Agehacho
Lechanteur, Monique
Agehacho
Gooszen, Nancy
Kendo Almere
Haanen, Melle
Budo Ryu Zitterd
Mark, Frans van der
KK Den Haag
Mark-Rijkuiter, Alice van der
KK Den Haag
Sevinc, Taciser
Yushinkan
Gerritzen, Koen
KK Higashi
Hop, Kelly
Sakura Kai
Robijn, Rachel
Washinkan
Daniëls, Rudy
Washinkan
Postma, Raymond
Washinkan
Haraszti, Viktor
Shudokan
Wensen, Jores van
Kodokan
Ruiter, Ryan
Mokuseikan
Vincent, Luuk
Mokuseikan
Martinez Ortiz, Carlos
Yushinkan
Garmann, Bernhard
Jikishinkan
Groot, Paul de
Jikishinkan
Zandstra, Jerry
Suirankan
Leeuwen, Menne van
Mokuseikan
Kwakernaak, Quint
Mokuseikan
Lacroix, Gerrit
Yushinkan
Hofkens, Remco
RenGeBudokai
Langenberg, Henny
Fumetsu
Szczepkowska-Granieczny, Izabela Kodokan
Dijk, Stephanie
Shin Bu Kan
Vreeker, Annelies
Shin Nakada
Kranenburg, Raymond van
Fu Metsu
Visscher, Lieuwe
Shudokan
Dijken, Dennis van
Shin Bu Kan
Kistemaker, Peter
Kaizen
Ouwehand, Lodewijk		
Langeman, Hans
Kendo Almere
Zugravu, Gheorghe
KK Den Haag
Tan, Diah
Kaizen
Jenkins, Mark
Kendo

Iaido
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
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Jodo
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Kendo
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee

N.K.R. Activiteiten 2017-2018
		

Iaido/ Jodo

Locatie

Kendo

z a 7 en zo 8 okt 2017			
Teamtraining kendo 10.30 - 13.00 uur
zo 8 okt 2017
CT jodo/iaido 10.00 - 17.00 uur
Zuid hal 3 + scherm		
zo 15 okt 2017			
Fumetsu cup
za 21 en zo 22 okt 2017 Koryu-jodo-seminar			
zo 22 okt 2017			
CT Kendo + beginners 11.00 - 16.00
vr 3 - zo 5 nov 2017
EK iaido
Turijn		
za 4 en zo 5 nov 2017			
Teamtraining kendo 10.30 - 13.00 uur
zo 12 nov 2017
CT jodo/iaido 10.00 - 17.00 uur
Zuid hal 2 + scherm		
zo 19 nov 2017			
NK Kendo
zo 26 nov 2017			
CT Kendo + examens 11.00 - 16.00 uur
za 2 en zo 3 dec 2017			
Teamtraining kendo 10.30 - 13.00 uur
zo 10 dec 2017
CT jodo/iaido 10.00 - 17.00 uur
Utrecht		
				
za 16 en zo 17 dec 2017 Nakakura-seminar
Brussel
Nakakura-seminar
				

Locatie
Zeelandiahoeve
Vlaardingen
Van Hogendorphal 1
Zeelandiahoeve
Amersfoort
Zuid Hal 3
Zeelandiahoeve
Brussel

zo 7 jan 2018			
Nieuwjaarstraining kendo; 11.30 - 14.30 Meppel
za 13 en zo 14 jan 2018 Mudan en scheidsrechterseminar iaido Zoetermeer
Teamtraining kendo 10.30 - 13.00 uur Zeelandiahoeve
vr 26 - ma 29 jan. 2018 Ishido Cup
Vianen
WWW Toernooi???
Duitsland
za 3 en zo 4 feb 2018			
Referee-seminar
Brussel
za 10 en zo 11 feb 2018			
Teamtraining Kendo 10.30 - 13.00 uur Zeelandiahoeve
za 24 en zo 25 feb. 2018			
Iijimacup
Sporthallen Zuid
zo 4 mrt 2018
CT jodo/iaido 10.00 - 17.00 uur
Zuid Hal 3 en Scherm		
10 en 11 mrt 2018			
Teamtraining kendo 10.30 - 13.00 uur Zeelandiahoeve
zo 18 mrt 2018				
zo 25 mrt 2018
ALV CT Jodo Iaido
Amsterdam Hal 2 en 3
ALV + Kata Centrale training
A’dam hal 2 en 3
za 7 en zo 8 apr 2018			
Teamtraining kendo 10.30 - 13.00 uur Zeelandiahoeve
zo 15 april 2018
NK jodo/iaido
Eindhoven		
zo 22 apr 2018			
Edo cup
Zwolle of Groningen
zo 6 mei 2018
CT jodo/iaido 10.00 - 17.00 uur
Zuid Hal 2 en scherm		
za 5 en zo 6 mei 2018			
Teamtraining Kendo 10.30 - 13.00 uur Zeelandiahoeve
zo 3 juni 2018			
CT Kendo + examens 11.00 - 16.00 uur Zuid Hal 2
do 31 mei - zo 3 jun
Seminar Villingen?
Duitsland					
zo 17 juni 2018
NK jodo/iaido teams
Den Haag
NK Kyu en Team
Rotterdam
zo 1 juli 2018
Muso Shinden Ryu-seminar
Zoetermeer
CT wedst. en shimpan (aanloop WK) Zuid hal 2
za 14 en zo 15 juli 2018			
Teamtraining Kendo 10.30 - 13.00 uur Zeelandiahoeve
vr 3 - zo 5 aug			
Zomerseminar kendo
Sporthallen Zuid

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

De team-trainingen Kendo zijn altijd op zaterdag en zondag van 10.30 – 13.00 uur in de
Zeelandiahoeve te Amstelveen.

