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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 (zie hiernaast)

Voorzitter:
Hein Odinot
Noten Bogerd 17
3343 BG Hendrik-Ido-Ambacht
tel. 078-6816185
e-mail: h.odinot@nkr.nl

Technische zaken kendo
Gerard Barbier
tel. 0180-849000
e-mail: g.barbier@gmail.com

Secretaris:
Koos van Hattum
Hoofdstraat 187
3114 GD Schiedam
tel. 010-4191631
e-mail k.vanhattum@nkr.nl
Penningmeester:
Joke de Jong
Oeverlandenweg 32
7951 KL Staphorst
tel. 0522-253871
e-mail joke.dejong@planet.nl
Technische-/wedstrijdzaken algemeen:
Aad van de Wijngaart
Havikshorst 85
2317 AM Leiden
tel. 071-5225198
e-mail: aad@euronet.nl
Bestuurslid:
André Schiebroek
Dubbestraat 5
5674 AE Nuenen
tel. 06-53738537
e-mail: a.a.g.schiebroek@inter.nl.net

André Schiebroek
tel. 040-2906609
e-mail: a.a.g.schiebroek@inter.nl.net

Joris Cornelissen
tel. 0443-3630532
e-mail: joris_cornelissen@wanadoo.nl
Rogier van Bijnen
tel. 06-51312939
e-mail: rogier.vanbijnen@debrauw.com
Webmaster:
Marije Wouters
Crijnssenstraat 2
3814 RH Amersfoort
tel. 06-19628999
e-mail: web-master@nkr.nl
Zanshin
Joris van Nispen
Charloisse kerksingel 32-14
3082 DB Rotterdam
tel. 06-11300388
e-mail: zanshin@nkr.nl
Deadlines kopij:
2009/2: 1 mei 2009
2009/3: 1 september 2009
2009/4: 1 december 2009
Basisvormgeving Zanshin
Diederik Corvers, klaar.ontwerpen

Om te beginnen, zij het wat laat, iedereen
een heel mooi, sportief en bovenal gezond
2009 toegewenst. Zoals vorig jaar bevat
dit eerste nummer van het jaar vooral de
stukken voor de Algemene LedenVergadering der Nederlandse Kendo Renmei, die
dit jaar zal plaatsvinden op zondag 8
maart. De agenda staat achterop. Ook
bevat deze Zanshin een volledige dojolijst
van de NKR aangesloten dojo, met
locaties, trainingstijden en full contactpersonen. Mutaties kunnen worden
doorgegeven via zanshin@nkr.nl, voor
zover dat nog niet gedaan blijkt. Let op:
contactpersonen moeten zelf zorgen voor
updates bij de secretaris, de TC’s en op de
web site.
Verder hebben de strips uit Zanshin voor
de liefhebber nu ook een plekje online:
http://comic.kurai.nl, Goed geDAAN!
Tot slot hebben we een nieuwe rubriek in
Zanshin: een prikbord, waarop de leden
van de bond al hun te verkopen of juist ver
gezochte voorwerpen kunnen aanprijzen,
mededelingen kunnen doen, grappige
dingen kunnen laten zien of oproepen
kunnen plaatsen. De eerste oproep is
gelijk raak en heeft betrekking op het
redacteurschap van Zanshin. Ik zoek een
opvolgster of opvolger die vanaf 2010 het
produceren van Zanshin van mij zou
willwen overnemen. Meer informatie
hierover dus... op het prikbord!
Veel lees- en vergaderplezier,

Public Relations en Advertenties/Sponsoring:
Vacature

Ledenadministratie:
Secretariaat: Koos van Hattum (zie boven)
Het lidmaatschap van de N.K.R. loopt per kalenderjaar. De contributie voor 2009 is vastgesteld op € 60
voor senioren en € 30 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 2 x per jaar geïncasseerd. Acceptgiro betalingen worden jaarlijks geïnd
per februari. 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 Staphorst.

Coach Nederlands Kendo Team
Mark Herbold
Tel. 023-5574166
e-mail: mark.herbold@atoskpmgconsulting.nl
Manager: Joke de Jong
Coach/manager Nederlands Iaido team
Yvonne Jordan
Tel. 06-53396497
e-mail: info@jikiden.com
Coach/manager Nederlands Jodo team
Edwin de Wit
Tel. 06-51059336
e-mail: edewit1@hotmail.com
Contactpersoon Opleidingen L.M.A.
(Leraar Martial Arts)
Hans Pegtel
Tel. 079-3417899
e-mail: pegtel@worldonline.nl

IBAN: NL42INGB0003223156
BIC code: INGBNL2A
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Jaarverslag Technische Commissie Iaido/Jodo 2008
tuur wordt ook in het reguliere (MBO-) onderwijs gehanteerd.
Afgelopen tijd heb ik me beziggehouden om de formats aan te
passen aan de NKR-situatie. Het is een opleiding op (MBO)
niveau 3. Naast het belangrijkste item, het geven van trainingen,
komen aan bod: het afnemen van (kyu-)examens, het organiseren
van activiteiten, het coachen van wedstrijden/examens en het
aansturen van kader. Op dit moment liggen de stukken ter
beoordeling bij een commissie. Na goedkeuring kan er in september een pilot van start gaan die in december van dit jaar nog
moet zijn afgerond. Deelnemers aan deze pilot zullen na slagen
een volwaardig LMA-diploma niveau 3 ontvangen. Als er leden zijn
vanaf derde dan die geïnteresseerd zijn in deze LMA-opleiding
nieuwe stijl dan kunnen zij dat aan mij laten weten, zodat we
van te voren enig inzicht hebben op hoeveel kandidaten we
kunnen rekenen. Het gaat hier om een voorlopige aanmelding,
omdat deﬁnitieve afspraken over b.v. kosten nog gemaakt
moeten worden. Ook zal er een uitgebreide beschrijving komen
van de inhoud van de cursus. Verder is het bestuur op zoek naar
mensen die in de toekomst de organisatie van deze opleiding van
mij kunnen overnemen, omdat het mij de laatste tijd veel tijd
heeft gekost naast de normale secretariaatswerkzaamheden.
We denken aan leden die in het verleden met goed gevolg de
‘oude’ LMA opleiding hebben afgerond en aantoonbare kwaliteiten bezitten aangaande opleiden en organiseren.

ALV 2009
In deze Zanshin vindt u het verslag van de Algemene Ledenvergadering die gehouden is in maart van dit jaar. Voor het eerst vond
deze vergadering plaats in de Van Hogendorp-sporthal. Dit bleek
niet zo’n goede keuze te zijn geweest, omdat het besprokene
gezien de opstelling niet voor iedereen goed te horen was. Bij de
vergadering in maart 2010 zullen we hiermee rekening houden.

WK Kendo 2009 te Sao Paolo
De WK kendo wordt deze zomer gehouden te Sao Paolo. Inmiddels is de selectie bekend. Er gaan vijf dames en vijf heren naar
het WK. Mark Herbold is coach. Louis Vitalis is geselecteerd als
scheidsrechter. Jolanda Dekker is bereid gevonden om Nederland
te vertegenwoordigen bij de EKF- en IKF-vergaderingen.
De geselecteerde dames-kendoka zijn:
Fleur Smout, Marije Wouters, Fieke Flier, Alexandra Cichecki en
Seekee Chung. De geselecteerde heren zijn: Guido Minnaert,
Rogier van Bijnen, Werner Karnadi, Boris Jansen en Jouke van der
Woude. Vier van de vijf geselecteerde dames en heren kunnen
deelnemen aan het individuele toernooi.

EK iaido/jodo Nederland
Nadat Italië de organisatie van de EK Iaido/Jodo had teruggegeven, heeft Nederland de handschoen opgepakt. Een organisatiecomité bestaande uit Aad van de Wijngaart, André Schiebroek,
Robert Zeegers en Bjørn Aris zijn hard aan het werk gegaan om
het evenement van de grond te tillen. Het evenement vindt
plaats in Mierlo (nabij Eindhoven) vanaf 16 november en duurt 6
dagen. Inmiddels is er een website geopend waarop alle informatie te vinden is: http://www.eic-ejc.eu. We hebben er het volste
vertrouwen in dat het evenement een succes zal worden.

Financiën
Op moment van schrijven staan er nog circa 30 posten open voor
de contributie over 2009.
Hierbij zitten een aantal incasso’s, waarvan het innen niet gelukt
is om welke reden dan ook. Er zijn herinneringen verstuurd.
De penningmeester rekent erop, dat deze aanmaningen snel
betaald gaan worden.
Willen de incassoleden er rekening mee houden dat begin juli de
tweede betaling voor 2009 afgeschreven gaat worden. Als er
wijzigingen zijn dan graag een berichtje naar Joke de Jong.

Kendo Zomer Seminar
Opnieuw zal er deze zomer van 14 t/m 16 augustus een driedaags
kendo seminar gehouden worden in de Sporthallen Zuid te
Amsterdam. Behalve Iijima en Louis zal Nabeyama aanwezig zijn,
vergezeld door een drietal van zijn studenten van de Tsukuba
Universiteit. Er kunnen examens gedaan worden tot en met
vierde dan. Meer informatie op de website van de NKR.

Tenslotte wil ik nog even twee namen noemen. Jack Tacke gaat
geleidelijk aan de redactie en productie van Zanshin van Joris van
Nispen overnemen. We wensen hem veel succes. Loek Wertwijn
wordt in de TC-kendo de vervanger van Rogier van Bijnen die een
paar jaar naar China vertrekt. Ook Loek wensen we veel succes.

FOG
Zoals al een keer eerder aangekondigd, is het bestuur van de FOG
opgestapt. Het laatst zittende bestuur probeert de zaken zo
goed mogelijk over te dragen om de continuïteit te waarborgen
en is op de achtergrond nog steeds actief. Er komt echter een
moment dat zij deﬁnitief het stokje zullen overgeven aan nieuwe
bestuurders. Daarom hierbij opnieuw de oproep aan leden van de
NKR met bestuurlijke aspiraties om zich kandidaat te stellen
voor een functie als bestuurslid van de FOG. Voor meer informatie
is de site van de FOG te bezoeken (http://www.oostersegevechtskunsten.nl).

Koos van Hattum
secretaris

Cursus LMA
De LMA-cursus (Leraar Martial Arts) heeft in zijn huidige vorm
opgehouden te bestaan. Er komt een nieuwe opzet in de vorm
van een PVB-structuur (proeve van bekwaamheid). Deze strucZANSHIN
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Van de voorzitter
In ons onvolprezen blad staan alle gegevens inzake toekomstige
gebeurtenissen en activiteiten, dat alles samengebracht door
onze secretaris Koos. Er zijn echter nogal wat feiten, die met het
buitenland te maken hebben en daarover kan ik het beste
rapporteren.

De organisatiecommissie van de EK iaido en jodo is druk aan het
werk. De deadlines voor het aanmelden van de EKF ledenlanden
zijn bekend en alles zal via internet verlopen. De EKF moet zorgen
voor de ‘rules and regulations’ van de kampioenschappen en voor
het vragen om een delegatie leraren van de AJKF / ZNKR. Wie er
zullen komen, weten we nog niet.

Om toch in het binnenland te blijven mag ik er op wijzen, dat
Koos een enorme hoeveelheid werk heeft verricht voor toekomstige opleidingen. In het verleden werden die gedaan door de
FOG, maar die overkoepelende organisatie is aan een wedergeboorte bezig. Voor de opleidingen in de toekomst, die voor leraar
kendo, iaido of jodo, kunnen we de machtiging krijgen om die
geheel zelf als NKR te verzorgen. Koos zal daar ongetwijfeld
melding over maken.

Komende zomer worden de WK kendo in Sao Paulo gehouden.
Ikzelf ga voor de eerste keer niet, want de reis is mij iets teveel
van het goede. Het Nederlandse team is bekend en de namen
zullen worden gepubliceerd. Jolanda Dekker zal voor mij Nederland vertegenwoordigen bij de algemene vergaderingen van de
EKF en de FIK.
Zoals ieder jaar zal in Amsterdam weer een kendo-seminar
worden gehouden. Ik kan deelname daaraan sterk aanbevelen. Er
kan examen gedaan worden tot en met 4-dan.

Al lange tijd zijn er ernstige klachten over de verstrekking van
diploma’s en gele kaarten van de EKF. Het duurt allemaal
eindeloos en ook binnen het bestuur van de EKF hebben we
geprobeerd er haast achter te zetten. Nu hoop ik, dat we
spoedig diploma’s zullen ontvangen.
Mijn advies voor toekomstige aanvragers voor een examen is, zo
snel mogelijk een kopie te maken van het diploma. Dat kan altijd
als bewijs dienen voor een behaald examen.

Hein Odinot
voorzitter

Algemene Ledenvergadering NKR 8-3-2009, Amsterdam
afwezigheid hebben de overige bestuursleden zijn taken zo goed
mogelijk overgenomen.

Aanwezig: 29 leden.
Agenda:

06 Jaarverslag secretariaat 2008.
Op dit moment kunnen we reeds 33 nieuwe leden bijschrijven. Dit
ligt ongeveer gelijk met het aantal nieuwe leden vorig jaar rond
dit tijdstip. Als deze trend zich voortzet kunnen we aan het eind
van dit jaar opnieuw een groei van het aantal leden realiseren.
Hein constateert dat het organiseren van beginnerscursussen
een positief effect heeft op de aanwas van nieuwe leden. Hij
moedigt de verenigingen aan dit soort initiatieven te blijven
organiseren en beginners te stimuleren centrale trainingen en
wedstrijden te bezoeken.
Ten behoeve van de verantwoording van het topsportbeleidsplan
kendo zal Guido de resultaten bijhouden van de Nederlandse
deelnemers bij buitenlandse toernooien en de EK’s en WK’s.
Joris Cornelissen houdt de nationale resultaten bij.
Rober Zeegers doet dit voor iaido/jodo.
André Schiebroek schrijft in Zanshin een artikel over hoe om te
gaan met behaalde diploma’s in het buitenland.

01 Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda.
- Toevoegen nieuwe opleiding LMA, niveau 3. (naar w.v.t.t.k.)
02 Ingekomen stukken en berichten van verhindering.
- Afmelding van Simon Bruins en Dirk Everse (Sakura-kai, Utrecht)
- Afmelding van Yvonne Jordan (zij machtigt Aad van de Wijngaart
om voor haar te stemmen)
- Afmelding van Björn Aris ( hij machtigt Aad van de Wijngaart om
voor hem te stemmen)
- Afmelding Rogier van Bijnen.
03 Bestuursmededelingen. (geen)
04 Notulen ALV d.d. 9 maart 2008, gepubliceerd in “Zanshin” nr.
2, 2008
Notulen worden goedgekeurd. Het verzoek wordt gedaan de
notulen eerder te publiceren en wel op de website van de NKR.
Verzoek wordt overgenomen.

07 Financieel overzicht 2008 en meerjarenbegroting 2009-2011.
Joke heeft de begroting voor 2009 beter kunnen afstemmen op
de werkelijkheid door nieuwe informatie. Het negatieve saldo is
hiermee minder geworden. Zij wijst op de mogelijkheid om
verenigingen, die het ﬁnancieel moeilijk hebben, te kunnen
ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is een renteloze lening om

05
Verslag van de voorzitter. (mondeling)
Hein legt uit dat door zijn ziekte hij even van het toneel verdwenen was, maar dat het nu weer beter gaat en hij weer als
vanouds zo veel mogelijk bij activiteiten aanwezig zal zijn. Bij zijn
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(uitleen) bogu aan te kunnen schaffen.
André oppert de mogelijkheid om een incasso-bureau in te
schakelen bij wanbetalers. Guido Minnaert die in deze branche
zit ziet hier geen heil in gezien de aantallen en bedragen waar
het bij de NKR om draait.
Overzicht 2008 en meerjarenbegroting worden goedgekeurd.

zij niet gedwongen worden in een voor hen duur hotel te
verblijven. We gaan uit van een low-budget organisatie.
Gezien de ervaringen uit het verleden en de economische
problemen voor bedrijven op dit moment moeten we in de
begroting ervan uitgaan dat we € 0,00 aan sponsoring binnen
zullen halen. Omdat we bij het organiseren niet uitgaan van
winst, zal sponsoring ten goede komen aan het drukken van de
kosten voor deelnemers en/of het steken van het geld in
promotie en/of in de kwaliteit van organisatie.
Fleur Smout doet de suggestie subsidie aan te vragen bij de
provincie. Zij zal de benodigde informatie aan de organisatoren
doen toekomen.
Hein geeft aan dat er z.s.m. een duidelijk programma moet komen
en dat deadlines moeten worden bepaald. Indien er een enigszins sluitende begroting kan worden overlegd zal Hein de
Nederlandse kandidatuur bij het EKF-bestuur ofﬁcieel melden.

08 Verslag kascommissie (Gerard Barbier, Wim Horenberg) en
benoeming nieuwe kascommissie.
Beide heren laten weten dat zij de ﬁnanciële administratie
hebben gecontroleerd en deze overzichtelijk vonden en geen
onregelmatigheden hebben geconstateerd. Zij gaan akkoord met
het voorstel van de penningmeester om het bedrag van debiteuren (wanbetalers contributie, zijnde in totaal € 650,-) af te
schrijven op de balans. De vergadering gaat hiermee akkoord. De
afschrijving houdt overigens niet in dat het een kwijtschelding is.
De penningmeester wordt bedankt voor haar werkzaamheden en
wordt décharge verleend.
Gerard Barbier verlaat de kascommissie. De boeken worden
volgend jaar door Wim Horenberg en David Smits gecontroleerd.
Rutger Kuijper (Higashi) is reserve.

13 Vertegenwoordiging Nederland bij de EKF en FIK (IKF)
algemene ledenvergadering te Sao Paolo.
Hein heeft deﬁnitief besloten niet naar de WK in Sao Paolo te
gaan. Hij mandateert Jolanda Dekker om bij de EKF- en IKf-vergadering aanwezig te zijn en Nederland te vertegenwoordigen.
Zodra er agenda’s zijn zal Hein met Jolanda de te bespreken
onderwerpen doornemen en de eventuele Nederlandse standpunten bepalen.

09 Verslag technische commissie. (kendo en iaido/jodo)
In het iaido-/jodoverslag zitten een paar foutjes. Jaartal 2006
moet zijn 2007. Edwin de Wit is 6e dan jodo i.p.v. iaido geworden.
Kendo: Verzoek van vorig jaar om internationale resultaten op te
nemen in het verslag kendo is niet ingewilligd. Vanaf heden
komen de resultaten van EK’s en WK’s in het verslag.

14 Planning evenementen seizoen 2009/2010:
Voor de planning van onderstaande evenementen is het handig
als kandidaat dojo van te voren ruggespraak hebben gehouden
met hun bestuur/dojoleider(s)
- NK Kendo (nov) – Suirankan, Zwolle
- Ishido-cup (januari) - Amsterdam
- Edo-cup (februari) – Museido, Amsterdam
- Iijima-cup (maart) – Shinbukan, Groningen
- NK iaido/jodo (april) – Jushinkan, Utrecht
- NK Kendo kyu/team (juni) – Renbukan, Eindhoven

10 Verkiezing bestuursleden: Aftredend is Aad van de Wijngaart.
Aad is herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten.
Aad wordt herkozen als bestuurslid.
11 Bespreking wijzigingen in Huishoudelijk reglement. (zie
Zanshin nr. 1 febr. 2009)
Alle voorgestelde wijzigingen worden unaniem aangenomen. Het
huishoudelijk reglement wordt op de NKR-site gezet.

15 W.v.t.t.k.
- Nieuwe opleiding LMA niveau 3.
Koos geeft uitleg over het plan om deel te nemen in samenwerking met andere FOG-bonden aan de nieuwe rijkserkende
opleidingsstructuur voor sportleider niveau 3.
Eigenlijk kunnen we niet meer spreken van de LMA-opleiding. De
nieuwe terminologie is PVB (proeve van bekwaamheid). Er komen
5 verplichte PVB’s waarvan het onderdeel ‘lesgeven’ een praktijkexamen is wat centraal wordt afgenomen. De overige vier zijn in
de vorm van portfolio’s. En gaan over de volgende onderdelen:
• Afnemen van toetsen/examens;
• Aansturen van kader
• Organiseren van activiteiten
• Het coachen van wedstrijden en/of examens.
In april worden de formats aangeboden aan het ministerie ter
beoordeling.
In september start de proefopleiding.
In begin december zijn de examens welke getoetst worden door
een auditor.
De diploma-uitreiking is midden december.

12 Organisatie EK iaido/jodo 2009 door Nederland.
Nadat Italië de organisatie van de EK heeft teruggegeven is er
door de Nederlandse deelnemers/ofﬁcials in Zwitserland geopperd om de organisatie van het EK over te nemen. Onder
voorwaarde van een sluitende begroting gaat het NKR-bestuur
hiermee akkoord. Het streven is quitte te draaien. Bij verlies is er
voldoende buffer om dit op te vangen, maar moet vermeden
worden.
De start van het evenement is 15 november 2009. Het EK,
inclusief seminar, duurt 6 dagen. Plaats van handeling is Mierlo
(nabij Eindhoven). Voordeel van deze locatie is dat hotel en
sporthal in één complex verenigd zijn. Er is reeds eerder ervaring
opgedaan met deze locatie bij het Ishido jubileum toernooi/seminar. Nieuw is dat er een apart bedrag per deelnemer zal
worden gedeclareerd voor de overhead-kosten. Voordeel van
deze systematiek is dat minder-vermogende landen de vrijheid
hebben een goedkopere manier van verblijf te organiseren, zonder
het budget voor organisatie in gevaar te brengen. Daarnaast
stimuleert dit deelname van minder-vermogende landen omdat
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De NKR moet één persoon leveren voor de toetsingscommissie
en één persoon die fungeert als leercoach.
Op zondag 22 maart is er van 14.00 – 16.00 uur een bijeenkomst
hierover op Papandal. Hans Pegtel en Annemarie ten Broeke
geven aan geïnteresseerd te zijn in deze bijeenkomst. Koos
stuurt hen de stukken.
• Marije: Rogier van Bijnen stopt met zijn functie als TC-lid kendo
door zijn vertrek naar China. Loek Wertwijn (Renshinjuku) heeft
aangegeven interesse te hebben in deze functie. Niemand heeft
bezwaar tegen de kandidatuur van Loek. De komende maanden
zal Loek door Rogier worden ingewerkt.
• Marije geeft verder aan dat zij dit jaar door drukke werkzaamheden niet in staat is het kendo zomerseminair mede te helpen
organiseren. Ditzelfde geldt voor Guido Minnaert. Jolanda Dekker
en Gerard Barbier zeggen toe de organisatie in samenwerking
met Loek Wertwijn en Joris Cornelissen op zich te willen nemen.
• Joris van Nispen stopt aan het eind van dit jaar vanwege
oogproblemen met het redigeren van Zanshin. Jack Tacke neemt
het stokje van hem over. De komende nummers worden door hen
samen geredigeerd om Jack de tijd te geven zich in te werken.
Joris doet een oproep om vooral foto’s naar de redactie te
sturen.

16 Rondvraag:
• Hans Pegtel staat nu geregistreerd als contactpersoon LMA.
Gezien het omvormen van de opleidingsstructuur wordt hij
ontheven van zijn taak.
• Museido traint tegenwoordig op een andere locatie. Zij geven
de nieuwe adresgegevens door aan het secretariaat. Dit wordt
ook in de eerstvolgende Zanshin rechtgezet.
• Ook de gegevens van Renbukan blijken niet te kloppen. Zij
worden doorgegeven aan het secretariaat. Ook dit wordt in
Zanshin gecorrigeerd.
• Ook de gegevens van Kendo Kai Den Haag moeten worden
verbeterd. (Zie boven)
• Fumetsu (idem)
• De onlangs gehouden dojoleidersdag iaido/jodo was een
succes. Er zijn twee nieuwe initiatieven. Een mudan-toernooi
georganiseerd door Tomonokai (Westland) en een teamtoernooi.
Georganiseerd door Rokushikan (Amersfoort). Beide evenementen worden opgenomen in de NKR-kalender.
17 De voorzitter sluit de vergadering en dankt ieder voor
zijn/haar inbreng.

Overleg 4-dan-plussers jodo en iaido
Op 15 februari heeft de Technische Commissie Jodo en Iaido een
discussiebijeenkomst gehouden voor NKR-leden met 4-dan en
hoger in deze krijgkunsten. Hieronder vind je het volledige verslag
van deze even waardevolle als plezierige bijeenkomst. Per onderwerp worden eerst de observaties beschreven en vervolgens wat er
aan ideeën en initiatieven naar voren is gebracht. Graag roep ik
iedereen op om ze tot een succes te helpen maken!

blij met de mogelijkheid om voor zichzelf te trainen in de tweede
helft van de centrale iaido-training. Dat willen ze graag zo
houden.
Ideeën
• We gaan leerlingen in onze dojo eerder en actiever stimuleren
om te gaan. Vaak is het een kwestie van de juiste sleutelﬁguren
mobiliseren en zorgen dat er samen gereisd kan worden.
• De convocaties worden enkele weken van tevoren verstuurd.
• In de laatste centrale training voor een wedstrijd en/of examen
wordt expliciet aandacht besteed aan wedstrijd- en/of examentraining. Dit wordt ook aangekondigd in de convocatie.
• Met name in het laatste uur van de training, als men wat moe
begint te worden, kunnen we voor de beginners aandacht
besteden aan variatie in de uitvoeringen. Daarvoor kunnen
tijdelijk deelnemers uit een gevorderdengroep worden geleend
om even een kata voor te doen.
• Incidenteel een snuffeltraining houden, waarbij mensen kennis
kunnen maken met andere koryu.
• De drie-trainingen-eis wordt voortaan strikt gehandhaafd: als
je examen wilt doen, in Nederland of het buitenland, moet je in
de twaalf voorafgaande maanden hebben deelgenomen aan drie
of meer centrale trainingen en/of wedstrijden en/of seitei-seminars. Het is niet meer mogelijk om er achteraf één in te halen.
Mensen die structureel op zondag moeten werken of religieuze
bezwaren hebben, moeten zich melden en krijgen dan de
mogelijkheid om in overleg deel te nemen aan speciale vervangende trainingen door ondergetekende.

Aanwezig: Louis Vitalis, Thijs Boerema, Anne-Marie ten Broeke,
Robert Zeegers, Cees van der Zee, Bjørn Aris, Yvonne Jordan,
Berry Kuijer, Edwin de Wit, Jef Heuvelmans, Wim den Haan, André
Schiebroek, Humphrey Mansvelt Beck, Aad van de Wijngaart
(voorzitter/notulist). Totaal 14 personen: 50% van het totaal.

Centrale trainingen
Observaties
• De deelname aan de centrale trainingen moet worden gestimuleerd.
• Een deel van de aanwezigen vindt de centrale trainingen te
zwaar voor beginners: die zijn niet gewend om drie uur achtereen
te trainen, laat staan zes uur voor de mensen die zowel jodo als
iaido doen. Voor gevorderden (mits zonder fysieke klachten)
mogen ze wel stevig zijn.
• In Japan zijn centrale trainingen vooral een middel om het
inzicht van de deelnemers te vergroten en hen te inspireren.
Daaronder valt ook dat kata worden gedemonstreerd door
mensen van meerdere dojo en stijlen, om de verschillen te laten
zien die er binnen de grenzen van het boekje mogelijk zijn.
• Een didactische opbouw in de centrale trainingen is niet goed
haalbaar, door de lage frequentie en de variatie in de deelnemers.
Thema’s zoals wedstrijdtraining kunnen wel.
• De gevorderden van Shinkage ryu en Muso Jikiden Eishin ryu zijn
ZANSHIN
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en het niveau in het algemeen willen opkrikken, dan moeten we
zorgen dat er meer mensen zijn die al rond hun zestiende
beginnen met jodo/iaido: dat is de leeftijd waarop de beste
mensen in Japan begonnen zijn [laten we dit het Kevin-effect
noemen]. Hoe houden we die mensen gemotiveerd?
Met wedstrijden.
• Bij wedstrijden is het belangrijk dat deelnemers zo veel mogelijk
partijen kunnen draaien. Anderzijds is het vaak moeilijk om
zorgvuldig te jureren als een partij korter duurt dan een kata of
drie. In het algemeen moeten we bij vooral de nieuwe toernooien
kijken wat het beste werkt.
• Bij jodo is vooral de middengroep klein/zwak. Het is dus des te
belangrijker om de lagere graden snel op te kweken.
• Het feit dat er bij examens hoge slagingspercentages worden
gehaald, is geen reden tot zorg: de examencommissies zijn goed
en vrij constant van samenstelling, en het is geen doel op zich
om een deel van de kandidaten te laten zakken.

• Het jodo kan (naderhand) ook aanhaken bij dit soort initiatieven. Op korte termijn is het raadzaam om gemotiveerde lagere
graden te stimuleren tot deelname aan de teamtrainingen, waar
ze intensief kunnen trainen met meer mensen van hun eigen
niveau en ambitie.
• Wedstrijdresultaten moeten snel(ler) op de NKR-site worden
gepubliceerd.
• Voor het niveau van de gevorderde iaidoka en jodoka (4-dan en
hoger) is het belangrijk dat er twee keer per jaar aparte trainingen voor deze groep worden georganiseerd. Daar kan ook een
korte bespreking aan vast worden gekoppeld.
• Er zou een scheidsrechterseminar van één dagdeel georganiseerd kunnen worden tijdens het zomerseminar.

W.v.t.t.k.
Observatie
• Sommige mensen wachten al heel lang op hun diploma en/of
gele kaart.
• Dat probleem speelt vooral aan de kant van de EKF: in Nederland zijn we tegenwoordig best snel.
• De desbetreffende EKF-hoogwaardigheidsbekleder is en wordt
hier geregeld op aangesproken.

Initiatieven/ideeën
• Dojo Tomo no Kai heeft vorig jaar oktober het initiatief
genomen tot een mudan-toernooi voor iaidoka in een viertal
dojo rond Den Haag. Er is al afgesproken dat dit toernooi vanaf
het komende seizoen wordt opengesteld voor iaidoka uit heel
Nederland, en opgenomen in de NKR-agenda.
• Rokushikan Holland in Amersfoort wil in september teamwedstrijden voor iaido-dojo organiseren. Elke dojo kan meerdere
teams afvaardigen, op meerdere niveaus.

ZANSHIN

Initiatieven/ideeën
• De TC jodo/iaido zal een stukje in de Zanshin zetten, waarin
een en ander wordt uitgelegd.
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NK Iaido Jodo 2009
Het NK 2009 is dit jaar vlot verlopen. Op de wedstrijd dag hebben
we 21 jodoka en 74 iaidoka kunnen verwelkomen.
Iedereen is weer een ervaring rijker en een stap verder op onze
"DO".
Aan alle vrijwilligers een heel hartelijke dank voor hun inzet en
toewijding om deze dag tot een succes te maken. Zonder jullie
was het niet mogelijk.

Godan:
2 deelnemer verdeeld over 1 poule.
Eindresultaat:
1. Hans Pegtel
2. Robert Zeegers
Bij het Jodo is de F i g h t i n g S p i r i t prijs gegaan naar:
Magalie Hublart

Voor zowel Jodo als Iaido mochten we ook dit keer weer jeugd
deelnemers verwelkomen.
De uitslagen van deze wedstrijden zijn:

Voor het i a i d o is er in 170 wedstrijden gestreden en wel in de
volgende klassen:

Jeugd wedstrijden Jodo:

Mudan:

6 deelnemers verdeeld over 1 poule.
Eindresultaat:
1. Jelle-Thijs Zoetmulder
2. Sander Peerboom
3. Wouter Louwers / Quincy Goossens

29 deelnemers verdeeld over 5 poules.
Eindresultaat:
1. Simon Kim Liong Kwee
2. Bouwdewijn Koops
3. Onno Bakker

Jeugd wedstrijden Iaido:

Shodan:

5 deelnemers verdeeld over 1 poule.
Eindresultaat:
1. Matthieu Thierry
2. Naomi de Jager
3. Tara Koning / Wouter Louwers

11 deelnemers verdeeld over 2 poules.
Eindresultaat:
1. Ngoc Bin Tran
2. Elise Heijboer
3. Jacky Visser / Liam Myers

Gefeliciteerd.

Nidan:

En dan nu de uitslagen voor het N K J o d o :
Voor het jodo is er in 38 wedstrijden gestreden en wel in de
volgende klassen:

19 deelnemers verdeeld over 4 poules.
Eindresultaat:
1. Nicolas Leclercq
2. Mathieu Doorduyn
3. Sander van Dongen / Rienk Donga

Mudan:
6 deelnemers verdeeld over 1 poule.
Eindresultaat:
1. Jasper van der Vaart
2. Pim Brouwers
3. Jo Pieters

Sandan:
9 deelnemers verdeeld over 2 poules.
Eindresultaat:
1. Kevin Groos
2. David Smits
3. Elaine van Ommen Kloeke / Erwin Stolwijk

Shodan:
1 deelnemers verdeeld over 0 poules.
Helaas was er maar 1 deelnemer in deze categorie.
Patrick van Hemert was zo moedig om in de Nidan categorie mee
te strijden.

Yondan:
2 deelnemers verdeeld over 1 poule.
Eindresultaat:
1. Cees van der Zee
2. Loek Lexmond

Nidan:
4 deelnemers verdeeld over 1 poule.
Eindresultaat:
1. Sander van Dongen
2. Steven Burgman
3. Marnix Stawicki / Patrick van Hemert

Godan:
4 deelnemers verdeeld over 1 poules.
Eindresultaat:
1. Robert Zeegers
2. Hans Pegtel
3. Edwin de Wit / Thijs Boerema

Sandan-Yondan:
Bij het Iaido is de F i g h t i n g S p i r i t prijs gegaan naar:
Jolanda van der veer

3 deelnemers verdeeld over 1 poule.
Eindresultaat:
1. Kevin Groos
2. Loek Lexmond
3. Willem Neuteboom

Iedereen gefeliciteerd!
Robert Zeegers.
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Iijima Cup 2009

Lente cup 2009

Dit jaar was het een jubileum: de 20ste editie! Uiteraard was
Iijima sensei er zelf bij. Hij en zijn vrouw hebben voor speciale
prijzen gezorgd.
Veel kendoka hebben het feestje mee willen beleven. De opkomst was bijzonder groot met 84 deelnemers.

24 teams hebben meegestreden om de lente cup. Deze keer
hebben de Duitsers hun stempel op het toernooi gedrukt.
De uitslagen:
Lente Cup: PSV Mainz
2de plaats: Kendo Kai Suzuki
3de plaats: Museido 1, Museido 2
Fighting Spirit: Kei Udagawa

De uitslagen:
Iijima Cup: Rogier van Bijnen
2de plaats: Kei Udagawa
3de plaats: Oki Alexander, Guido Minnaert
Fighting Spirit: Taichi Nishikawa

ZANSHIN
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Koryu-berichten
Shindo Muso ryu

Shinkage ryu

Eindelijk verkrijgbaar: h a n d b o e k v o o r k o r y u - j o d o

In de Shinkage-wereld heeft zich een aantal belangrijke verschuivingen voorgedaan. De Stichting Shinkage ryu Nederland, die tot
op heden bestuurd werd door Joris van Nispen, Cees-Jan van
Beek en Berry Kuijer, is van bestuur gewisseld. De nieuwe
organisatie wordt geleid door David Smits met als bestuursleden:
Alexander van Nijen, Elise Heijboer, Pieter van Dijk en Elaine van
Ommen - Kloeke. Deze bestuursleden zullen in nauwe samenwerking met Berry Kuijer, die de technische verantwoordelijkheid
heeft voor de beoefening van Shinkage ryu in Nederland, zorg
dragen voor een positieve ontwikkeling van de stijl binnen onze
landsgrenzen, in nauwe samenwerking met Japan en Frankrijk.
De Stichting zorgt voor diverse activiteiten, zoals het regelmatig
organiseren van kyu-examens (5- tot en met 2-kyu), kader- en
koryu-trainingen, (mini-) seminars, het bijhouden van de web
site, het verzorgen van PR en dergelijke . De destijds ingezette
lijn, onder leiding van Joris van Nispen, zal worden voortgezet.

Sinds jaar en dag is het vrijwel onmogelijk om aan een boek te
komen over de oude kata van het jodo. Er bestaat een Japans
boek, maar dat is alleen nog te krijgen in gekopieerde vorm,
zonder vertaling. Aan dit informatiegebrek is nu een einde
gekomen, want Chris Mansﬁeld heeft het eerste deel uitgebracht
van een serie handboeken over de Shindo Muso ryu.
Voor wie hem niet kent: Chris is 7-dan jodo en iaido. Hij heeft
vele jaren in Japan gewoond als assistent van Ishido sensei.
Hoeveel hij daarbij geleerd heeft, blijkt wel uit het feit dat hij
namens de prefectuur Kanagawa, één van de belangrijkste jodogebieden, in de ﬁnale heeft gestaan van de Japanse kampioenschappen. Kortom: we hebben het hier over iemand die buitengewoon goed thuis is in het jodo.
Hij is nu terug in Engeland en meteen begonnen om zijn kennis
beschikbaar te stellen aan de Europese jodoka, door middel van
een reeks Engelstalige handboeken over de diverse kata-series in
de Shindo Muso ryu, de oude stijl van het jodo.

Momenteel zijn er in Nederland 4 dojo waar men vanaf 3-kyu
Shinkage ryu iaido kan beoefenen. Deze dojo zijn Yushinkan te
Utrecht, geleid door Erwin Stolwijk, Shofukan te Rotterdam,
geleid door Rianne de Rijke, Marobashikai te 's-Hertogenbosch,
geleid door Pieter van Dijk en Jinshinkan te Amsterdam, geleid
door Berry Kuijer.
Berry Kuijer
Jinshinkan

Het eerste deel is net uit. Het gaat over de etiquette van de stijl
en over de eerste serie: de Omote waza. In zo’n 50 pagina’s
beschrijft Chris de twaalf kata nauwkeurig en volledig, met
tekeningen van de cruciale aandachtspunten. Daarbij besteedt
hij ook aandacht aan zaken als timing. Het boek kan dus niet
alleen dienen als geheugensteun, maar ook om de uitvoering van
de kata te verbeteren.

Muso Jikiden Eishin Ryu
Zondag 16 augustus Morita sensei en Oshita sensei Masterclass
(in Amersfoort) voor meer info: info@jikiden.com
Yvonne

Als je geïnteresseerd bent (en dat is natuurlijk elke jodoka…) dan
kun je bij mij terecht om een exemplaar aan te schaffen.
Ze worden verkocht voor de kostprijs: 11 euro. Ik ben te bereiken
op aad@euronet.nl.
Aad van de Wijngaart
Kendo Kai Den Haag

ZANSHIN
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The Bud0 Charter (Bud0 Kensh0)
(Onderstaand manifest van de Japanese Budo Association werd in
2007 door Matsuoka sensei gegeven aan Jinshinkan en Shofukan
dojo - red.)

ARTICLE 5: TEACHING
Teachers of budō should always encourage others to also strive
to better themselves and diligently train their minds and bodies,
while continuing to further their understanding of the technical
principles of budō. Teachers should not allow focus to be put on
winning or losing in competition, or on technical ability alone.
Above all, teachers have a presonisbility to set an example as
role models.

Budō, the Japanese martial ways, have their origins in the ageold martial spirit of Japan. Through centuries of historical and
social change, these forms of traditional culture evolved from
combat techniques (jutsu) into ways of self-development (dō).
Seeking the perfect unity of mind and technique, budō has been
reﬁned and cultivated into ways of physical training and spiritual
development. The study of budō encourages courteous behaviour, advances technical proﬁciency, strengthens the body, and
perfects the mind. Modern Japanese have inherited traditional
values through budō which continue to play a signiﬁcant role in
the formation of the Japanese personality, serving as sources of
boundless energy and rejuvenation. As such, budō has attracted
strong interest internationally, and is studied around the world.

ARTICLE 6: PROMOTING BUDO

However, a recent trend towards infatuation just with technical
ability compounded by an excessive concern with winning is a
severe threat of the essence of budō. To prevent any possible
misrepresentation, practitioners of budō must continually
engage in self-examination and endeavour to perfect and
preserve this traditional culture.

Zen Nihon Jūdō Renmei
(All Japan Judo Federation)

Zen Nippon Kendō Renmei
(All Japan Kendo Federation)

Zen Nihon Kyūdō Renmei
(All Nippon Kyudo Federation)

Nihon Sumō Renmei
(Japan Sumo Federation)

Zen Nihon Karatedō Renmei
(Japan Karatedo Federation)

Aikikai
(Aikikai Foundation)

Shōrinji Kempō Renmei
(Shorinji Kempo Federation)

Zen Nihon Naginata Renmei
(All Japan Naginata Federation)

Zen Nihon Jūkendō Renmei
(All Japan Jukendo Federation)

Nippon Budōkan
(Nippon Budokan Foundation)

Persons promoting budō must maintain an open-minded and
international perspective as they uphold traditional values. They
should make efforts to contribute to research and teaching, and
do their utmost to advance budō in every way.

Member Organisations of the Japanese Budō Association

It is with this hope that we, the member organisations of the
Japanese Budō Association, established The Budō Charter in
order to uphold the fundamental principles of budō.

ARTICLE 1: OBJECTIVE OF BUDO
Through physical and mental training in the Japanese martial
ways, budō exponents seek to build their character, enhance
their sense of judgement, and become disciplined individuals
capable of making contributions to society at large.

Established on 23 April, 1987 by the Japanese Budō Association
(Nippon Budō Kyōgikai)
English translation revised 16 September, 2004

ARTICLE 2: KEIKO (Training)
When training in budō, practitioners must always act with
respect and courtesy, adhere to the prescribed fundamentals of
the art, and resist the temptation to pursue mere technical skill
rather than strive towards the perfect unity of mind, body and
technique.

Copyright (C) 2004 The Japanese Budō Association

ARTICLE 3: SHIAI (Competition)
Whether competing in a match or doing set forms (kata),
exponents must externalize the spirit underlying budō. They
must do their best at all times, winning with modesty, accepting
defeat gracefully, and constantly exhibiting self-control.

ARTICLE 4: DOJO (Training Hall)
The dōjō is a special place for training the mind and body. In the
dōjō, budō practitioners must maintain discipline, and show
proper courtesies and respect. The dōjō should be quiet, clean,
safe, and solemn environment.

ZANSHIN
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Slagveld
van ‘zijn’, maar awasu is minder eenvoudig te vertalen. Het kan
‘tegenwicht bieden’ betekenen, maar ook ‘één worden (met)’.
Dat suggereert een andere geesteshouding dan je zou verwachten in een onverhoeds gevecht op leven en dood. Het wijst op de
metafoor van de stille vijver, die alles perfect reﬂecteert. Als het
wateroppervlak van je geest wordt verstoord door emoties als
angst, schrik of woede, dan zal je reactie op het onverwachte
gevaar ook verstoord worden en dus falen.
Ik denk dat Nakayama dit bedoeld kan hebben met zijn lijfspreuk.
Daarmee gaf hij dan aan dat zijn vorm van krijgshaftigheid in feite
een gevecht was tegen zijn zwaktes, tegen alles wat afbreuk
deed aan zijn geestkracht en zijn gemoedsrust.
Zo bezien staat de kalligraﬁe van Anne-Marie, hoe Japans ook,
niet eens zo heel ver af van een Nederlandse prent uit 1694 die bij
mij in de hal hangt. Hij is van Jan Luyken, die beroepen van zijn
tijd tekende en voorzag van commentaar. Op mijn prent gaat het
over ‘de krijgsman:’
“Die ‘t Krygen lust, treck oost noch west,
Maar blyf slegs in zyn eigen nest;
Dat word belaagd, tot aan ‘t verdoemen,
De vyand, die het dichste zy,
Die loopt men onbedacht voorby;
Maar wie dien slaad, die sal men roemen.”

Nakajama Hakudo Sensei
Één van de Nederlandse beoefenaars van de Muso Shinden ryu,
Anne-Marie ten Broeke, heeft thuis een kalligraﬁe door niemand
minder dan Nakayama Hakudo, de twintigste-eeuwse stichter
van onze stijl. De tekst op de rol bestaat uit slechts vier karakters: jo-zai-sen-jo. Dat betekent: altijd op het slagveld.

Aad van de Wijngaart
Iaido 7-dan renshi

Het was Nakayama’s persoonlijke motto. Wat bedoelde hij
ermee? Was hij iemand die alles in termen van conﬂicten zag en
steeds anderen probeerde te ‘verslaan?’ Vechtlust bezat hij
volop. Naar verluidt gingen de kendo-partijen in zijn dojo altijd
door tot één van de twee het opgaf.
Maar ik denk niet dat hij het als zijn taak in het leven zag om
een slagveld van gekneusde ego’s en verbroken vriendschappen
om zich heen te creëren. Dan had hij nooit de leidinggevende en
inspirerende positie kunnen bereiken die hij innam in de budowereld van zijn tijd.
Misschien is de lijfspreuk te verklaren met een andere Japanse
uitdrukking: tsune ni itte, kyu ni awasu. Dat betekent zoveel als:
middenin het dagelijks leven ga je de confrontatie aan met het
gevaar. Daarmee wordt uitgedrukt waar het in iaido om draait. In
onze stijl dragen we geen harnas, omdat onze technieken
bedoeld zijn voor onverwachte gevechten. Het ene moment loop
je rustig over straat en het volgende moet je één of meer mensen
met je zwaard om het leven brengen. De overgang van vrede naar
oorlog moet dus naadloos zijn. Alleen dan kun je overwinnen.
De woorden ‘itte’ en ‘awasu’ worden geschreven met de karakters van het ‘i’ en ‘ai’ uit iaido. Itte is het onvoltooid deelwoord
ZANSHIN
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Aanvullingen Dojo lijst 2009
A. Schiebroek
Dubbestraat 5
5674 AE Nuenen
Tel: 040-2906609
a.a.g.schiebroek@inter.nl.net

Amsterdam
Dojo:
Museido
Web site:
Adres:

Contact:

Kendo:
Iaido:
Jodo:

(kendo)
Frans Otten Stadion
IJsbaanpad 43
Amsterdam
(iaido)
Gymzaal De Punt
Akerwateringstraat
Amsterdam-Osdorp
(kendo)
Marije Wouters
020- 6724398
marijew@xs4all.nl

Kendo:

(kendo)
Guido Minnaert
020-7766623
06-24604607
gjm_minnaert@hotmail.com

Iaido:

(iaido)
Richard Boel
020-6682138
ma 20.30 - 22.00
wo 20.30 - 22.00
zo 10.00 - 12.00
-

Groningen
Dojo:
Shin Bu Kan

Jodo:

Web site:
Adres:

Den Haag
Dojo:
Web site:
Adres:

Contact:

Kendo:
Iaido:
Jodo:

Contact:

Kendo:
Iaido:
Jodo:

Contact:

Chikara (zondag)
NoorderbinnenSingel 5
Groningen
W. Riesenkamp (kendo)
Leeuwenburgstraat 15
9731 CA Groningen
Tel: 050-3130684
willem@wilbo.demon.nl
E. Groot
Langewoldlaan 51
9727 DE Groningen
Tel: 050 - 5260851
raket@epgroot.demon.nl

Peter Bink (kendo)
gambatte5@hotmail.com
za 13.15 - 15.00
wo 20.30 - 22.00
za 11.15 - 12.45
di 19.00 - 20.00 (vrij/starters) 21.00-22.30 (les)
za 9.45 - 11.15
di 19.00 - 20.00 (vrij/starters) 20.00 - 21.00 (les)

Kendo:
Iaido:
Jodo:

di 20.00 - 22.00
za 11.00 - 13.00
zo 11.00 - 13.00
zo 10.00 - 11.00

Ken Sei Kan
Breda

www.kenseikan.nl
Broos Gerssenzaal
Keerderberg 21
De Meern
J. Heuvelmans
Loopeend 17
3435 VL Nieuwegein
Tel: 030-6034614, 06-45400624
jef@kenseikan.nl
ma 21.00 - 22.00
ma 20.00 - 21.00

Dojo:
Web site:
Adres:
Contact:
Kendo:
Iaido:

Nami-Kai
www.namikai.nl
de Kroeten, Moeraszegge 69
Breda
M.J.P. Leenheer
Tel: 0118-624649
mleenheer@zeelandnet.nl
za. 10.30 - 11.30
za 09.30 - 10.30

Middelburg
Dojo:
Nami-Kai

Eindhoven, Maastricht
Dojo:
Ren Bu Kan

Web site:
Adres:

Web site:
Adres:

Contact:

Contact:

www.kendogroningen.nl
Sionskerk
Korreweg
Groningen

Kendo Kai Den Haag
www.kendokaidenhaag.nl
De Dijsselbloem
Delﬂandlaan 6
2273 CS
Voorburg
Wim den Haan (iaido / jodo)
Tel. 015-2579952
w.denhaan@casema.nl

De Meern
Dojo:
Web site:
Adres:

Joris Cornelissen
Bergerstraat 99
6226 BB Maastricht
06-27555437
043-3630532
joris_cornelissen@wanadoo..nl
za 09.00 - 10.30
di - 20.00 - 22.00
do 20.30 - 22.00 (Maastricht)
za 10.30 - 11.30
di 20.00 - 21.00
za 09.00 - 10.30
di 21.00 - 22.00

www.renbukan.nl
Robbenstraat
Eindhoven
Turnhoutlaan 3
(ingang achterzijde Grobbendonkstraat tussen
duikshop en videotheek)
Bergmansweg 100
6226 AT Maastricht
R. Van Acht
Assenstraat 26
5224 VA Den Bosch
Tel: 073-6211734
webmaster@nkr.nl

Kendo:
Iaido:

www.namikai.nl
Gymzaal 2, Rotterdamsekaai 44
Middelburg
M.J.P. Leenheer
Tel: 0118-624649
mleenheer@zeelandnet.nl
woe 20.30 - 21.30
woe 21.30 - 22.30

Tilburg
Dojo:
Web site:
Adres:
Contact:
Kendo:
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Nami-Kai
www.namikai.nl
Gymzaal St. Cecillia, Kerkstraat 4a
Berkel-Enschot (oost)
M.J.P. Leenheer
Tel: 0118-624649
mleenheer@zeelandnet.nl
za 20.00 - 21.00

Prikbord
Te koop aangeboden:

O p r o e p : u i t s ta a n d e m e n j o e n g e l e k a a r t e n

Kendo bogu, in Japan aangeschaft, slechts een paar keer mee
getraind dus nagenoeg fonkelnieuw, 3 mm. tussen de stiksels,
kunststof do, inclusief tas, de duurste machinegemaakte bogu
(gemaakt voor lengte 1 m.84 en ‘normaal postuur’ ;-),
prijs € 600,-.
Info: Joris van Nispen, 06-11300388 of joris@shofukan.nl.

Zoals elders in deze Zanshin al geconstateerd, ontbreken er
door allerlei omstandigheden bij diverse personen in den lande
nog gele kaarten en certiﬁcaten naar aanleiding van in het
(verre) verleden afgelegde examens. Om dit probleem nu voor
eens en altijd op te lossen, wil ik iedereen verzoeken de
ontbrekende documenten te melden bij hun dojoleider. De
dojoleiders kunnen vervolgens naar mij per e-mail een verzamelmelding maken. De TC zal er vervolgens werk van maken en
zorgen dat de zaken zo snel mogelijk weer op orde komen.
Met dank voor jullie medewerking!
André Schiebroek
TC Iaido / Jodo

Kendo op de Wii

Kendo op het InterNet
Als je , na de training en een potje Kendo op de Wii, er nog geen
genoeg van kunt krijgen, kijk dan eens op:
http://www.youtube.com/watch?v=p4TMSI7daXs
Languit onderuit voor je beeldscherm het allemaal nog eens
beleven!

Konami Digital Entertainment GmbH lanceert in mei Sports
Island 2 voor de Wii met 10 nieuwe activiteiten.Sports Island is
sinds de release in juni 2008 erg populair. Daarom heeft Hudson
Soft besloten om de game zelf niet te veranderen maar 10 extra
sportactiviteiten te ontwikkelen die speciaal zijn ontworpen
voor het gebruik van de Wii-controllers. De 10 nieuwe sportactiviteiten van Sports Island 2 zijn uniek voor het besturingssysteem
en de vaardigheden zijn nauwkeurig ontworpen. Daarnaast heeft
het de speelbaarheid behouden waar om Hudson Soft bekend
staat.
De sportactiviteiten bestaan uit skiën, tennis, skaten, dodgeball,
petanque, ijshockey en kendo. Deze activiteiten kunnen zowel
samen als solo worden gespeeld, maar er kan ook meegedaan
worden aan het concurrerende League System. Sports Island 2
geeft de gebruikers ook de mogelijkheid om een in-game avatar
te creëren die ingezet kan worden binnen het spel samen met
die van je vrienden of je CPU-vrienden.

van de Prins geen kwaad.....
Voor geen kleintje vervaard, die Charles...
Toch hebben anderen er minder vertrouwen in zo te zien!

Sports Island 2 zal in mei 2009 uitkomen voor de Wii.
via Bert Heeren
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Nieuwe leden
Lam, Tjian
Rijke, Veronica
Scharphorn, Marga
Engelen, Sander
Kwee, Simon Kim Liong
Saat-Kuijer, Malou
Johnson, Liston
Koning, Tara
Edwards van Muyen, Etienne
Vogelvanger, Marius
Broek, Johan van den
Claassen, Marc
Bediar, Houdaifa
Winnink, Yann
Wijngaard, Karel van den
Brink, Cor van den
Teekens, Fabian
Vedder, Filip
Kuijper, Rutger
Nguyen, Dai Linh
Plug, Chris
Cleveringa, Steven
Cleveringa, Rolf
Klein, Thomas
Vayzyan, Alexander
Gazarian, Garry
Rienks, Simon
Lovers, Albert

Wijntjes, Aad
Josserand, Claire
Luyk, Johannes van
Ende, Lejo van der
Bakker, Kristian
Broek, Dennis van den
Rijn, Mark van
Jurgens, Jo
Helthuis, Jasper
Louwers, Wouter
Sato, Hiroyuki
Nishikawa, Taichi
Slegers, Jeroen
Oosting, Robin
Fiere, Sander
Tjalma, Annabelle
Loon, Ramon van
Bukobaev, Darkham
Zeegers, Henk
Maier, Arne
Heideveld, Mathijs
Bostelaar, Sebastiaan
Swart, Alda
Vliert, Alex van de
Acket, Manon
Heinen, Frederik
Meindertsma, Fokko
Torensma, Tom

Fumetsu
Fumetsu
Kendo Kai Higashi
Kendo kai Higashi
Ren Bu Kan
Jushinkan
Kendo Kai Den Haag
Shoshinkan
Kendo kai Den Haag
Kitanami-kai
Ken Sei Kan
Shudokan
Renshinjuku
Renshinjuku
Kendo Kai Den Haag
Jinshinkan
Shinbukan
Shinbukan
Kendo Kai Higashi
Fumetsu
Shinbukan
Shinbukan
Shinbukan
Fumetsu
Fumetsu
Fumetsu
Museido
Shinbukan
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Shofukan
Kendo Kai Suzuki
Shinbukan
Shoshinkan
Kendo Kai Den Haag
Egbert Thomas
Egberth Thomas
Ren Bu Kan
Yushinkan
Renshinjuku
Renbukan
Renbukan
Shinbukan
Namikai
Kendo Kai Den Haag
Shoshinkan
Kendo Kai Den Haag
Shoshinkan
Yushinkan
Suirankan
Nami-Kai
Rokushikan
Rokushikan
Yushinkan
Fumetsu
Shudokan
Jinshinkan

N.K.R. Activiteiten 2009 - 2010
2009

5-jul
14-16 aug
16 aug
27 tem 30 aug
30-aug
5-sep
13-sep
13-sep
19-sep
19 en 20-sep
20-sep
26-sep
27-sep
27-sep
3-okt
11-okt
17-okt
17 en 18-okt
18-okt
24 en 25-okt
31-okt
31-okt
1-nov
1-nov
7-nov
8-nov
15-nov
16 tem 21-nov
21-nov
22-nov
29-nov
5-dec
6-dec
10 tem 13-dec
20-dec

Teamtraining Iaido
5th Kendo Summer Seminar
Masterclass Iaido
WK Kendo
Kyu- en danexamens jodo en iaido
Teamtraining Jodo
Dojoleiders Dag Kendo
Centrale training Jodo/Iaido
Teamtraining Jodo
Teamtraining Iaido
Fumetsu cup
Teamtraining Kendo
Teamtraining Kendo
Iaido-teamtoernooi
Teamtraining Jodo
Centrale training Jodo/Iaido
Teamtraining Jodo
Teamtraining Iaido
Kendodag + beginnerscursus
5e Koryu Jodo Seminar
Teamtraining Jodo
Teamtraining Kendo
Teamtraining Kendo
Centrale training Jodo/Iaido
Teamtraining Jodo
Kendodag + examens
NK/NK Jeugd Kendo
EK jodo en iaido
Teamtraining Kendo
Teamtraining Kendo
Iaido-mudantoernooi
Teamtraining Kendo
Teamtraining Kendo
Nakakura cup
Centrale training Jodo/Iaido

3-jan
10-jan
16-jan
17-jan
7-feb
14-feb
20-feb
21-feb

Nieuwjaarstraining + beginnerscursus Kendo
Ishido Cup
Teamtraining Kendo
Teamtraining Kendo
Edo Cup
Centrale training Jodo/Iaido
Teamtraining Kendo
Teamtraining Kendo
Furuya cup
Centrale training + ALV
Iijima Cup & Lente Cup
Teamtraining Kendo
Teamtraining Kendo
Kendodag (wedstrijden)
NK Jodo/Iaido
Nationaal Studenten Kendo Toernooi
Kendodag (kata)
Teamtraining Kendo
Teamtraining Kendo
Teamtraining Kendo
Teamtraining Kendo
Centrale training Jodo/Iaido
Team/Kyu kampioenschappen
Centrale training Jodo/Iaido
Kendodag + examens
Teamtraining Kendo
Teamtraining Kendo
Teamtraining Kendo
Teamtraining Kendo

2010

7-maa
14-maa
20-maa
21-maa
4-apr
11-apr
25-apr
2-mei
8-mei
9-mei
29-mei
30-mei
30-mei
6-jun
13-jun
20-jun
26-jun
27-jun
10-jul
11-jul
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Amersfoort
Amsterdam
Amersfoort
Sao Paulo
Voorburg
Zoetermeer
Amstelveen
Utrecht
Zoetermeer
Amersfoort
Rotterdam
Amstelveen
Amstelveen
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13:00-17:00

10:00-17:00
13:00-16:00
11:00-14:00
10:00-17:00
13:00-16:00
10:00-16:30
10:30-17:00
10:00-12:00
10:00-13:00

Zoetermeer
Utrecht
Zoetermeer
Amersfoort
Amsterdam
Utrecht
Zoetermeer
Amstelveen
Amstelveen
Utrecht
Zoetermeer
Amsterdam
Zwolle
Mierlo
Amstelveen
Amstelveen

13:00-16:00
10:00-17:00
13:00-16:00
10:00-16:30
11:00-14:00

Amstelveen
Amstelveen
Brussel
Utrecht

10:00-12:00
10:00-13:00

Zwolle
Arnhem
Amstelveen
Amstelveen
Amsterdam
Utrecht
Amstelveen
Amstelveen
Amstelveen
Amsterdam
Groningen
Amstelveen
Amstelveen
Amsterdam
Utrecht
Utrecht
Amsterdam
Amstelveen
Amstelveen
Amstelveen
Amstelveen
Utrecht
Eindhoven
Utrecht
Amsterdam
Amstelveen
Amstelveen
Amstelveen
Amstelveen

11:00-14:00
hele dag
10:00-12:00
10:00-13:00
10:30-17:00
10:00-17:00
10:00-12:00
10:00-13:00
hele dag
10:00-16:00
10:30-17:00
10:00-12:00
10:00-13:00
11:00-16:00
12:00-16:00
12:00-16:00
11:00-16:00
10:00-12:00
10:00-13:00
10:00-12:00
10:00-13:00
10:00-17:00
10:30-17:00
10:00-17:00
11:00-16:00
10:00-12:00
10:00-13:00
10:00-12:00
10:00-13:00

13:00-16:00
10:00-12:00
10:00-13:00
10:00-17:00
13:00-16:00
11:00-16:00
10:30-17:00
10:00-12:00
10:00-13:00

10:00-17:00

