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Furuya cup
Centrale training + ALV
Kendo Seminar
Iijima Cup & Lente Cup
Teamtraining Kendo
Teamtraining Kendo
Kendodag (wedstrijden)
Teamtraining Kendo
Eurpese Kendo Kampioenschappen
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
Teamtoernooi iaido????
Teamtraining Kendo
Teamtraining Kendo
Zomerseminar jodo/iaido
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06-maa
7-maa
13 - 15 maa
14-maa
20-maa
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28-maa
4-apr
9-11 apr
25-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
27-jun
10-jul
11-jul
1 tem 6 augustus

TPG Post
Port betaald
Port payé
Pays–Bas
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Nederlandse Kendo Renmei
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
Loek Wertwijn
tel. 0172-538349
e-mail: lwertwijn@yahoo.com
Webmaster:
Marije Wouters
Crijnssenstraat 2
3814 RH Amersfoort
tel. 06-19628999
e-mail: web-master@nkr.nl
Zanshin
Jack Tacke
Kerkstraat 18
4041 XB Kesteren
tel. 0488 - 482121
e-mail: zanshin@nkr.nl

Van de redactie

Nieuwe leden januari 2010

half januari, en het blijft maar doorgaan.
LMA vergadering: afgezegd wegens
sneeuw. Ishido cup: in verkorte vorm
afgehandeld wegens sneeuw. Centrale
training: minimale opkomst wegens
sneeuw.
Maar hopen dat het op 7 maart afgelopen
is met die witte rommel, want we verwachten jullie toch echt allemaal....
En om vast in de stemmimg te komen in
dit nummer uitgebreide verslagen van
allerlei commisies en bestuur van het
afgelopen jaar 2009.
Wat hebben we gedaan; hoe hebben we
het gedaan; en hoe gaan we het in het
komende seizoen misschien nog beter
doen allemaal.
Verder in dit nummer een uitgebreide
fotoreportage van de Ishido Cup 2010, een
praatje en plaatje van Aad en een
inbeelding van Ruud.
Last but not least: de uitgebreide,
bijgewerkte Dojolijst en de agenda 2010.
Om te bewaren, in ieder geval tot volgend
jaar.
Oh ja, mag het nog? Eigenlijk niet meer,
maar toch eenieder een gezond en
succesvol 2010 en Budo-jaar toegewenst!

Naam
Stan Engelen
Michael Johnson
Yoshi Tacke
Ariana van Beest
Dana Boorsma
Sytze van der Heide
Jos Maas
Sebastiaan Peeters
Joran burgers
Joris van den Oever
Dorana Hooghart
Davey Smit
Ferdy Hoefakker
Juney van der Bliek

Deadlines kopij:
2010/2: 1 juni 2010
2010/3: 1 september 2010
2010/4: 1 december 2010

Dojo
Jinshinkan
Ikiru
Kendo Kai Higashi
Renshinjuku Almere
Kiryoku
Jikishinkan
Ren Bu Kan
Kendo Kai Den Haag
Shoshinkan
Fumetsu
Renshinjuku A' veen
Renshinjuku A' veen
Kendo Kai Higashi
Fumetsu

Iaido
X
X
X

Jodo

Kendo

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Jack Tacke

Basisvormgeving Zanshin
Diederik Corvers, klaar.ontwerpen
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 2010 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.

Coach Nederlands Kendo Team
Mark Herbold
Tel. 023-5574166
e-mail: mark.herbold@atosorigin.com
Manager: Joke de Jong
Coach/manager Nederlands Iaido team
Vacant
Coach/manager Nederlands Jodo team
Vacant
Contactpersoon Opleidingen L.M.A.
(Leraar Martial Arts)
Joris van Nispen
06-11300388
e-mail: lma@nkr.nl

Betalingen:
Contributie op ING-rekening 3223156 t.n.v.
Nederlandse Kendo Renmei (bond) te Staphorst.
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(opnieuw lid)

Furuya Cup 2010

Algemene Ledenvergadering
Kendo dojo Renshinjuku
Buitenhof 21, 1421 LA Uithoorn
The Netherlands
Tel. & Fax: +31-(0)297-534 835
Mobile phone: +31-(0)6-511 08 128
E-mail: furuya@renshinjuku.nl
Web site: www.renshinjuku.nl

Aan: De leden van de NKR.
Hierbij nodigt het bestuur van de NKR u uit voor de Algemene Ledenvergadering.
• Datum: zondag 7 maart 2008
• Plaats: Van Hogendorphal, Amsterdam
• Aanvang: 14.00 uur
Voorafgaand aan de vergadering is er een iaido-, jodo- en kendotraining.
De iaido-/jodotraining start om 10.00 uur, de kendotraining is vanaf 11.00 uur. Alle trainingen eindigen om 13.00 uur.

12 January 2010, Uithoorn

Agenda:
I n v i tat i o n 1 8 t h F u r u ya C u p 2 0 1 0
01

Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda.

02

Ingekomen stukken en berichten van verhindering.

03

Bestuursmededelingen.

04

Notulen ALV d.d. 8 maart 2009, gepubliceerd in “Zanshin” nr. 2, 2009

05

Verslag van de voorzitter. (mondeling)

06

Jaarverslag secretariaat 2009.

07

Financieel overzicht 2009 en meerjarenbegroting 2009-2012.

08

Verslag kascommissie (Wim Horenberg, David Smits) en benoeming nieuwe kascommissie.

09

Verslag technische commissie. (kendo en iaido/jodo)

10

Verkiezing bestuursleden: Aftredend is Koos van Hattum. Koos is herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk melden
tot uiterlijk zeven dagen voor de vergadering bij de secretaris.

11

Benoeming van contactpersoon t.b.v. de EKF website. De EKF is bezig de website te vernieuwen en hem meer functioneel en
up-to-date te maken. Het is de bedoeling dat landen zelf hun gegevens kunnen bijhouden. Te denken valt aan dojoadressen
en contactpersonen, activiteitenagenda’s en dangraad registratie. Hiervoor zoeken we een accuraat persoon die deze taak in
samenwerking met het secretariaat en de TC’s kendo en iaido/jodo op zich wil nemen.

12

Planning evenementen seizoen 2010/2011:
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)
Ishido-cup (januari)
Edo-cup (februari)
Iijima-cup (maart)
NK iaido/jodo (april/mei)
NK Kendo kyu/team (juni)

13

Uitreiking LMA-diploma’s aan de geslaagden:
Guido Minnaert – Kendo
Joke de Jong – Kendo
Björn Aris – Iaido
David Smits – Iaido
Wim den Haan - Jodo

14

W.v.t.t.k.

15

Rondvraag.

16

Sluiting.

Dear Sir, Madam,
I am pleased to announce you that we, Kendo Dojo Renshinjuku,
will hold the 18th Furuya Cup, the European Kendo Tournament
for Youth, on Saturday, 6 March 2010 at Emergo Sports Hall in
Amstelveen, the Netherlands.

- Program Date:
Saturday, 6 March 2010
Time:
9:30 – 17:00
Location:
Emergo Sporthal
Langs de Akker 3, 1186 DA Amstelveen,
The Netherlands

Same as last year, there will be an individual tournament for
participants without bogu and a team tournament with bogu. As
for the team tournament, the participating teams will be divided
into two categories, “Junior” and “Youth”, and the winners of
each category will be awarded the Inoue Pennant and Furuya
Cup respectively. Please note that there will be no individual
tournament with bogu this year.

Schedule:

Please refer to the attached program for the details, and kindly
submit an application form no later than 14 February 2010 to the
(email) address mentioned above.
Lastly, I would be very grateful it if those who would be a shinpan
or coach could bring bogu, as we are also planning to have a
jigeiko after the tournament.

The end of the program

Should you have any question, please do not hesitate contact
us. Thank you very much for your kind cooperation and participation in advance, and we Renshinjuku look forward to seeing you
in Amstelveen!

Organizer:

Kendo Dojo Renshinjuku

Supported by:

Embassy of Japan in the Netherlands
Municipality of Amstelveen
The Japanese Chamber of Commerce and
Industry in the Netherlands
Stichting The Japanese School of Amsterdam
Dutch Kendo Renmei
Isao Furuya Sensei, Renshinjuku Ibaraki, Japan
Masahito Inoue Sensei, Chiba, Japan

With kind regards,
Kendo Dojo Renshinjuku
Bert Heeren, 6th dan Renshi

ZANSHIN

1. Opening Ceremony
2. Individual Tournament without Bogu
3. Team Tournament with Bogu
* Category Junior
* Category Youth
4. Final Matches Team Tournament
5. Closing Ceremony
6. Central Jigeiko
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Verslag NKR over het jaar 2009

LMA opleiding 2009 geslaagd
zichtiger met het aangaan van nieuwe lidmaatschappen en een
lidmaatschap waarvan geen gebruik meer wordt gemaakt wordt
eerder opgezegd.
Wederom is het aantal jeugdleden gedaald. (-24%)
Op het moment van het schrijven van dit verslag hebben zich 11
nieuwe leden aangemeld.

Samenstelling bestuur :
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Technisch Commissaris

Hein Odinot
Koos van Hattum
Joke de Jong
André Schiebroek
Aad v.d. Wijngaart

Ledenaantal op 31-12-2009
Vrouwen
2008
2009
Tot 18 jaar
10
7
18 jaar en ouder 78
77
Totaal
88
84

Samenstelling Technische Commissie:
Kendo

Iaido/Jodo

Gerard Barbier
Joris Cornelissen
Rogier van Bijnen, in de loop van het jaar
opgevolgd door Loek Wertwijn.
Aad v.d. Wijngaart André Schiebroek

PR:
vacant

Bulletin ‘Zanshin’:
Joris van Nispen,
in de loop van het jaar opgevolgd door Jack Tacke.

Mannen
2008 2009
36
28
511
523
547
551

Ledenaantallen van de laatste jaren:
1997
1998
1999
2000
2001
367
358
412
418
433

2002
444

2004
540

2009
635

2005
576

2006
576

2007
606

2008
635

Totaal
2008 2009
46
35
589
600
635
635

2003
468

De cursus is afgerond en ik ben geslaagd! Vanaf oktober werd het
definitief bekend, dat de NKR een eigen LMA cursus zou organiseren. Voorgaande LMA cursussen van de FOG kon ik niet aan
deelnemen omdat dat veel op zaterdag was. De opzet van deze
cursus sprak mij erg aan, met name het beoordelen op het
lesgeven in je eigen sport met eigen mensen, die de sport
beoefenen, hetgeen enigszins afweek van de vorige opzet.
Het was veel werk in korte tijd, maar het was te doen. Het leren
van de onderwijsterminologie was best wel ingewikkeld voor
iemand, die niets met onderwijs van doen heeft. Uiteindelijk was
er op 19 december het examen in de dojo van Fumetsu en
gelukkig het ging goed, met dank aan de Kendoka, die tijdens het
examen van Guido, Alphons aan de lessen meededen. Zonder hen
geen examen.
Een woord van dank ik op zijn plaats voor Joris, die alles samen
met Koos op papier heeft gezet en begeleid. Mijn praktijkbegeleiders Jolanda, Koos en Willem dank ik voor het bekijken, adviseren
en evalueren van mijn lessen.
En tenslotte kendoka van Suirankan bedankt voor de steun en
het meewerken aan het “nieuwe lesgeven” van mij.

Website:
Ledenaantallen verdeeld naar discipline:

Rob van Acht en Marije Wouters

kendo
2007 316
2008 319
2009 317

Bestuursvergaderingen werden gehouden op 4-5-2009 en
20-7-2009.
De belangrijkste resultaten van de vergaderingen zijn gepubliceerd in de rubriek “van de bestuurstafel” in Zanshin. Aan de orde
kwamen onder meer de financiën, de organisatie van de EK
iaido/jodo in Mierlo, de WK kendo in Brazilië, de ontwikkelingen
binnen de EKF, IKF en FOG, het zomerseminar kendo (Amsterdam)
en de organisatie van de LMA-opleiding.

iaido jodo kendo/iaido kendo/jodo ken-/iai-/jodo iaido/jodo onbekend Totaal
143 29
32
1
30
55
0
606
162 31
36
0
29
56
2
635
163 30
36
2
30
56
1
635

Dojo:
De dojo van Yvonne Jordan (Rokushikan Holland) is onder haar
leiding opgeheven. Er werd iaido en kendo getraind. Een aantal
leden zet de dojo voort onder de naam Mokuseikan. Op dit
moment wordt er getraind in Baarn. Joris van Nispen is gestopt
met iaido. De iaidoka van Shofukan gaan verder onder de naam
Kodokan. Contactpersoon is Rianne de Rijke. Wij wensen allen
veel succes.

F e d e r at i e O o s t e r s e G e v e c h t s k u n s t e n :
De Aikido-bond heeft afgelopen jaar de FOG in goed overleg en op
vrijwillige basis verlaten en heeft zich rechtstreeks aangesloten
bij NOC*NSF.
Vorig jaar was al bekend dat de toenmalige bestuurders gedrieën
het bestuur zouden verlaten. Officieel zijn zij inderdaad opgestapt. Het blijkt echter zeer moeilijk geschikte vervangers te
vinden, zodat lopende zaken nog steeds door hen worden
afgehandeld. Gezien het bovenstaande is het niet verwonderlijk
dat het momenteel stil is vanuit het FOG-front.
Aangezien kendo de kwalificatie topsport categorie 2 heeft van
NOC*NSF hebben we in 2009 een subsidie van ongeveer €6500,mogen ontvangen. Dit is minder dan de € 10000,- van het jaar
ervoor. Reden hiervan is dat meer bonden uit dezelfde subsidie
pot moeten delen.

Bulletin:
In 2009 zijn 4 bulletins verschenen. (februari, juni, oktober en
december). Dit jaar heeft Joris van Nispen het redactionele stokje
overgegeven aan Jack Tacke. Al enige tijd was bekend dat Joris
ging stoppen met zijn redactionele taak en zijn lidmaatschap van
de NKR. Afgelopen jaar is gebruikt om geleidelijk aan Jack in te
werken wat resulteerde in nr. 4 geheel op ‘eigen benen’. We zijn
Joris zeer dankbaar voor zijn werk van de afgelopen jaren, waarbij
hij erin is geslaagd ons blad een kwalitatieve impuls te geven. We
wensen Joris veel succes toe met zijn verdere budo-loopbaan en
zijn Japans Cultureel Centrum Shofukan.

L e d e n b e s ta n d :

Website:

Op 31 december 2009 had de NKR 635 leden. Dat is precies
evenveel als het jaar ervoor. Er zijn in 2009 88 nieuwe leden
ingeschreven en 88 leden uitgeschreven. In 2008 hadden we
aanmerkelijk meer nieuwe inschrijvingen (108) en minder uitschrijvingen (79). Dit leverde toen een groei op van bijna 30 leden. Er is
voor deze stilstand in groei geen duidelijke oorzaak aan te geven.
Wellicht dat de financiële crisis hier debet aan is. Men is voor-

Onze website is net als Zanshin een belangrijk communicatiemiddel. Vooral voor het laatste nieuws, wijzigingen in de agenda,
het inschrijven voor wedstrijden, examens en seminars, vraagbaak en contact mogelijkheid. Bij de vorige ALV hadden we
beloofd te gaan kijken hoe we de website nog effectiever zouden
kunnen inzetten. Helaas is daar gezien het drukke programma
van het afgelopen jaar nog niets van gekomen.

ZANSHIN

Voor de NKR een felicitatie, dat met deze opleiding weer een
mooi wapenfeit is binnengehaald en ik kan dan ook niet anders,
dan deze LMA opleiding warm aanbevelen.
Joke de Jong
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Inbeelding

TC-kendo:

De ondergaande zon maakt lange schaduwen en valt als een
verkoelend deken over je heen.
De beklemmende warmte, het droge stof en het onbekende deel
van de stad waar je loopt in benauwend. De straten worden als
maar smaller en smaller. Het gekrioel van mensen wordt alsmaar
minder. Het zou hier toch moeten zijn?.. Die gedachte dringt zich
steeds verder op in je voorhoofd. Je kijkt in het weinige licht van
een rode gevellantaarn nog eens op het papiertje.
In kangi staat het adres geschreven met daaronder de route die
je zou moeten volgen.
De rode lantaarns markeren een klein laag eethuis, het is tegen
verwachting in nog behoorlijk gevuld met mensen. Het ziet er
gezellig uit, eigenlijk zou je best daar willen zijn, maar... geen tijd,
geen geld.
Weer steekt het gevoel op dat je achtervolgt wordt.
Maar waarom, door wie?
Je loopt verder, maar dan toch in de schaduw van de steeds
wisselende gevels. Sommige van hout, bamboe of zelfs van papier.
Je trekt je strohoed wat verder over je ogen om niet op te vallen
tussen de andere mensen. Je sandalen van stro beginnen te
irriteren, ze moeten nodig vervangen worden.
Als krijger moet je je daar overheen zetten. Meteen bij die
gedachte trekt als van zelfsprekend de spanning in je weg, en
loop je met fiere houding verder, maar wel alles in je opnemend.
En alert genoeg om meteen je zwaard te kunnen trekken als het
nodig mocht zijn.
Nog een klein stukje door deze steeg en dan moet het recht om
de hoek zijn.
Halverwege de steeg vertraagt je pas, bijna onmerkbaar maar
toch, je nekharen vertellen dat er iets niet in orde is. Je beseft je
dat je tussen de muren van deze smalle steeg van minder dan 25
sun (<75cm) wel in een perfecte hinderlaag loopt.
Japanners waren in 1600 ook al niet groot, maar dit is beperkt
toch wel heel veel bewegingsruimte.
Enige opluchting is er als je bijna het eind van de steeg nadert.
Frontaal staat er een zwaardvechter tegenover je met een half
getrokken zwaard.
Zonder een wenkbrauw te bewegen kijk je hem strak aan en loop
in twee passen op hem af.
De tegenstander heeft zijn Katana met
beiden handen boven zijn hoofd gebracht, om jou in een houw in tweeën te
splijten.
Voor je derde stap heb jij je zwaard
getrokken en snijdt licht schuin over zijn
gezicht nog voor hij zijn zwaard omlaag
kan brengen. De man reageert ontdaan
en kijkt enigszins verdwaasd naar wat zo
juist gebeurde. Maar dat is het laatste
wat hij ziet want het bloed loopt in zijn
ogen.
Op dat moment steek jij je zwaard met
twee handen net boven zijn navel in zijn
buik. In je ooghoeken merkt je de tweede
tegenstander op, die jou van achter
aanvalt.
ZANSHIN

Je draait je hoofd en lichaam om, je zwaard gaat horizontaal
langs je rechter oor naar boven, en met een volle slag schakel je
ook die tegenstander uit.
De eerste aanvaller is door haat gedreven nog steeds van plan
jou aan te vallen, je draait weer om je linkeras en velt deze
tegenstanden met eenzelfde slag. Het rood bebloede zwaard
hangt nog een tel boven zijn lichaam en met een korte zijwaartse beweging schudt je het bloed van het staal zonder ook
maar een moment je ogen van de tegenstander af te houden.
Zo te zien is het gevecht voorbij. Voorzichtig maar alert berg het
zwaard weer op in de saia. En stap je om het lichaam heen om je
weg te vervolgen. De spanning is onzichtbaar vertrokken met de
alertheid blijft. Die blijft altijd. Verwacht het onverwachte.
Jameeee!
De leraar onderbreekt de oefening en we gaan terug naar de
blauwe lijn op de linoleum sportvloer. Met z'n allen op een lijn
groeten we af en de les is voor vandaag over.
De sterren zijn zichtbaar door de hoge ramen zoals ze bijna in
elke gymzaal van scholen zitten.Wat gaat die avond snel voorbij.
Je pakt je spullen en loop naar de uitgang.
Voor je de ruimte verlaat, draai je je om richting de verste
basketbalnet en maak je een buiging. In de kleedkamer laat je in
je hoofd de oefeningen van deze avond nog eens voorbij gaan.
Je kunt met deze vaak vlijmscherpe zwaarden niet oefenen als er
iemand in de buurt staat, dat is veel te gevaarlijk. Maar als je het
zwaard trekt moet het er wel uitzien alsof er een echte tegenstander jou naar de andere wereld wil helpen. Je moet die
tegenstander dus levensecht inbeelden. Tjaaa........ dat is toch
anders dan in het echt.
Toch als je in de sporthal met de lessen bezig bent, dan zie je
geen klimrek, dan heb je geen last van Kickboxers of Kendo
mensen die 5m1 verderop bezig zijn. Je bent in een "andere
dimensie" je bent tenslotte in een Dojo.
Zou het woord Dojo Japans zijn voor Gymzaal?
Dat zou veel verklaren.
Ruud Vis
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Ook bij de TC-kendo is er een wisseling geweest.
In september is Rogier van Bijnen voor enige jaren
naar China vertrokken. Loek Wertwijn (Renshinjuku)
heeft zich na de ALV van vorig jaar aangemeld en is in
de loop van het jaar door Rogier ingewerkt. De taak
van Loek bestaat voornamelijk uit het organiseren
van wedstrijden en toernooien.

TC-iaido/jodo:
Buiten de lopende zaken is er het afgelopen jaar door
de TC-iaido/jodo, aangevuld met enkele andere
enthousiaste leden, enorm hard gewerkt aan het
organiseren van de EK iaido/jodo. Binnen betrekkelijk
korte tijd is er een uitstekend georganiseerd kampioenschap op poten gezet waar we allen met trots op
kunnen terugkijken. We danken de organisatoren en
hun medewerkers/vrijwilligers voor hun enorme inzet.
Edwin de Wit heeft zich teruggetrokken als coach van
het Nederlandse jodoteam. Jef Heuvelmans is zijn
opvolger. Ook het iaidoteam moet het vanaf heden
doen met een nieuwe coach. Op dit moment is nog
niet bekend wie Yvonne Jordan zal opvolgen.

LMA-opleiding:
Afgelopen jaar is er hard gewerkt om een ‘eigen’
Leraar Martial Arts (LMA) opleiding voor alledrie onze
disciplines op poten te zetten. In het verleden werd
deze opleiding door de FOG georganiseerd.
De opleiding is op MBO-3 niveau waarbij de doelstelling is dat na afloop de deelnemers op een verantwoorde wijze kunnen lesgeven op dojo-niveau.
Aangezien we het een ‘rijkserkende’ opleiding wilden
laten zijn die de goedkeuring zou hebben van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
waren hier uiteraard voorwaarden aan verbonden die
zijn gecontroleerd door een auditor. In eerste
instantie heeft er een desk-research plaatsgevonden
van de documenten die aan de opleiding ten grondslag lagen. Na wat kleine aanpassingen hebben we
deze eerste hobbel in september genomen.
Daarna was het zaak de theoretische en praktische
kant te organiseren. Voor de theorie konden we
putten uit FOG-materiaal, boeken uit de serie Canon
Sporttechnisch Kader, het kendoboek en syllabi van
iaido en jodo. Het praktische gedeelte bestond uit
het organiseren van een lesdag, het bijwonen van
stagelessen en de beoordeling en coaching daarvan
door praktijkbegeleiders.
De kandidaten leverden portfolio’s aan die moesten worden
beoordeeld. Tenslotte is er een examendag gehouden op 19
december waarbij een les van de kandidaten werd beoordeeld en
er een eindgesprek plaatsvond. De organisatie van het theorie en
praktijk gedeelte, gevolgd door de examendag lag voornamelijk in
handen van Joris van Nispen. Wij zijn hem hiervoor erg dankbaar,
mede ook door de grondige en deskundige manier waarop hij dit
heeft aangepakt.
Zeven mensen zijn de opleiding gestart. (3x kendo, 3x iaido en 1x

ZANSHIN

jodo) Eén persoon heeft de opleiding voor het examen afgebroken. Twee zijn er geslaagd voor kendo, twee voor iaido en één
voor jodo. Eén kandidaat had de mogelijkheid voor een herkansing maar heeft hier geen gebruik van gemaakt.
Koos van Hattum
(secretaris)
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Jaarverslag 2009 Technische commissie kendo
Centrale trainingen

I n d r u k va n e e n s c h e i d s r e c h t e r

In 2009 zijn zeven centrale trainingen gehouden. De eerste training van het jaar werd gewoontegetrouw in Zwolle gehouden.
De anderen in Amsterdam.
Een aantal trainingen had een thema. Één training was gewijd aan kata en één aan wedstrijden. Daarnaast werd er op twee trainingen speciale aandacht aan beginnende kendoka gegeven. Na twee andere trainingen vonden examens plaats.

De deelnemers stonden allemaal op tijd klaar.
Alleen was het aan sommige ( Mudan) deelnemers niet
doorgegeven of ze hadden het wegens de stress vergeten, dat
ze nadat de hoofdscheidsrechter Hajime heeft geroepen, ze
mogen starten.

In de tabel staan cijfers over de opkomst vermeld.

Bij sommige Mudans al een zeer goede Seme.

8-317-5- 28-618-101-11CT:
4-1-2009 2009 5-4-2009
2009 2009
2009
2009
dojo:
thema: beginners
wedstrijden kata examens beginners examens totaal per dojo
Egbert Thomas
3
2
1
6
Fumetsu
8
4
5
4
4
8
6
39
Kendo Kai Den
Haag
1
4
2
1
3
3
2
16
Kendo Kai Higashi
3
2
1
3
8
1
18
Kendo kai Suzuki
3
1
3
8
3
4
22
Museido
8
8
6
5
4
5
6
42
Ren Shin Juku
1
2
4
8
5
6
10
36
Roku Shin Kan
1
1
1
1
4
Sakura Kai
1
3
2
3
7
5
5
26
Shin Bu Kan
5
5
4
5
19
Shudokan
1
1
Shun Pu Kan
4
1
1
1
7
Sui Ran Kan
3
4
3
3
3
5
2
23
totaal per CT
31
40
27
31
43
48
39
259

In het algemeen vond ik dat de mudan en shodan groep het
erg goed gedaan had. Vooral bij de mudan zullen er waarschijnlijk een aantal geweest zijn voor wie het de eerste keer
was.
Ik weet hoe moeilijk het is onder die stress toch goed te
presteren.
Mijn complimenten hiervoor aan de Mudan deelnemers.
Groetjes,
Maria.

De trainingen zijn in totaal 259 keer bezocht. Met 48 bezoekers was de training op 18 oktober het beste bezocht. Museido heeft, net
als vorig jaar, het meest de trainingen bezocht..
De trainingen zijn minder vaak bezocht dan vorig jaar. In 2008 groeide het aantal bezoeken nog met 3,5%, nu daalde het met 12,5% ten
opzicht van 2008. Gemiddeld waren er nu 37 bezoekers per training.
Ook zijn er minder dojo aanwezig geweest: 13 in 2009, 19 in 2008.

Examens
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 dan, op het zomerseminar kon het tot en met vierde dan.
In de tabel staan de aantallen kandidaten en geslaagden.
examen: 28-6-2009
16-8-2009
1-11-2009
totaal
graad:
kandidaten geslaagd kandidaten geslaagd kandidaten geslaagd kandidaten geslaagd %
1ste kyu
13
3
6
5
4
2
23
10
43
1ste dan
6
4
1
1
3
2
10
7
70
2de dan
3
1
7
3
6
3
16
7
44
3de dan
2
0
3
2
5
2
40
4de dan
2
2
2
2
##
totaal
24
8
19
13
13
7
56
28
50

Het drukste examen was op 28 juni met 24 kandidaten.
In totaal hebben 56 mensen examen gedaan en zijn er 28 geslaagd.
Ten opzichte van 2008 is het aantal kandidaten licht gedaald met 3,4%. In 2008 steeg het met 41,5% ten opzicht van 2007.
Het aantal toegekende graden is gedaald met 47,2%. Het slagingspercentage is gedaald met 41 procentpunten. In 2008 slaagde 91%.
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Wedstrijden

Toernooi

Winnaar(s) 2009

Aantal deelnemers

Een aantal cijfers verschilde van
2009
2008
2007
voorgaande jaren. Met name de Iijima
Museido 2
81
84
108
Cup en Lente Cup waren het afgelo- Edo Cup
Iijima
Cup
Rogier
v.
Bijnen
86
62
60
pen jaar veel drukker bezocht dan
Lente Cup
PSV Mainz
96
60
57
voorgaande jaren. Het Nationale
Studenten Kendo Toernooi liet ook
NSKT
Loek Wertwijn
21
18
18
een lichte stijging zien. Vorig jaar
NK Kyu
Bart Dashorst
32
26
30
werd benadrukt dat het aantal
NK Teams
Museido
30
40
40
deelnemers aan het NK Kyu daalde
Fumetsu Cup Chung/Kroeze/Vendrig
34
40
38
over de jaren heen. Dit jaar is het
NK Kendo
Jouke v.d. Woude
48
53
43
aantal echter weer wat toegenomen.
NK Dames Fleur Smout
11
14
nvt
Op het NK Teams waren dit jaar
NK
Jeugd
Ran
v.
Riel
12
11
14
betrekkelijk weinig dojo’s met een
team vertegenwoordigd. Hoewel dit aantal wat schommelt door de jaren heen was het dit keer vrij laag. Hopelijk vinden dit jaar weer
meer dojo-teams hun weg naar het NK teams. Op de Fumetsu Cup waren dit jaar minder deelnemers maar dit hield mogelijk verband
met het WK dat slechts enkele weken daarvoor plaats vond.

Wedstrijden buitenland
Nederlandse kendoka waren ruim vertegenwoordigd op buitenlandse wedstrijden, met aantallen variërend van 8 tot 20. Van elke
bezochte wedstrijd werden er bovendien prijzen meegenomen door deelnemers uit Nederland.

Toernooi
3W

Prijzen
1e-3e dan: Werner Karnadi – 2e plaats
4e-6e dan: Guido Minnaert – 1e plaats
Dames Toernooi: Marije Wouters - plaats
Heren 4e dan en hoger: Rogier v. Bijnen – Fighting Spirit
Teams: Guido Minnaert, Rogier v. Bijen, Werner Karnadi – 3e
plaats
Dan toernooi: Werner Karnadi – 3e plaats
Kyu Toernooi: Bart Dashorst – 3e plaats
Dan toernooi heren: Guido Minnaert – 3e plaats
Dames toernooi: Seekee Chung – Fighting Spirit
Teams: Guido Minnaert, Marije Wouters, Fleur Smout – 3e
plaats

Open de France

Tengu Cup
Italy Cup

Nakakura Cup

Teams: Jouke v.d. Woude, Makoto v.d. Woude, Sayo v.d.
Woude – 3e plaats
Open individueel toernooi: Marije Wouters – Fighting Spirit

Zomerseminar
Afgelopen augustus vond de zomerseminar van 2009 plaats in Amsterdam. Dit was de vijfde keer dat deze gehouden werd. De leraren
waren Iijima sensei, Nabeyama sensei en Vitalis sensei.
Het totale aantal deelnemers was 114, een noemenswaardige stijging ten opzichte van de 94 van het jaar daarvoor. Hiervan volgden 107
de gehele seminar. Ook tijdens dit seminar konden buitenlandse vrienden worden verwelkomt, namelijk uit Belgïe, Duitsland, Oostenrijk
en Griekenland.
Onderstaande tabel laat zien dat het niveau van deelnemers zoals elk jaar weer uiteenliep. De verdeling van kendoka in groepen per
niveau, heeft er weer voor gezorgd dat er voor iedereen de mogelijkheid was om nieuwe dingen te leren.
Deelname per graad (inclusief leraren):

Graad
Aantal

Geen
18

Kyu
20

1 dan
28

2 dan
16

3 dan
12

4 dan
7

5 dan
7

6 dan
4

7 dan
3

In de middag van de laatste dag van het seminar is zijn er tot en met vierde dan examens afgenomen. Hieraan hebben 19 kendoka
meegedaan. 13 deelnemers zijn geslaagd (68%). De resultaten zijn opgenomen in de tabel met alle examenresultaten over 2009
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Jaarverslag Penningmeester

Foto impressie Ishido Cup 2010

Op de volgende pagina staat de resultatenrekening 2009 en de begroting 2009-2010-2011 en 2012. Hieronder staat de balans per 31-122009 en de verwachte balans voor de komende 3 jaar.
Van een begroot verlies voor 2009 zijn we uitgekomen op een winst van 4530,77. Dit resultaat is echter vertekend, omdat de organisatie van het EK in Mierlo de kosten heeft gemaakt voor de deelname van het Nederlands Iaido en Jodo team, terwijl in dit overzicht
wel inkomsten staan van de ontvangen eigen bijdragen voor de teamleden. Ook staan hier nog inkomsten van 2008 bij.

Foto’s: Patrick Kneefel, HigashiKan, Arnhem

De organisatiecommissie van het EK Iaido/Jodo in Mierlo zal ook een financieel overzicht maken, echter dat was op moment van dit
schrijven nog niet compleet voorhanden. De berichten over het financiële resultaat zijn echter positief, hetgeen u op de ledenvergadering zult vernemen.
Voor de goede lezers van de begrotingen een opmerking, de toekomstige begrotingen 2010 /2012 zijn ten opzichte van de begroting,
die vorig jaar gepresenteerd is (Zanshin 2009-1), positief bijgesteld.
Aan de ene kant ben ik positief over toekomstige seminar, aan de andere kant voorzichtig over de contributie en inkomsten uit FOG
gelden. Hopelijk gaat het ledental dit jaar weer groeien.
Alle kosten met betrekking tot 2009 zijn betaald, hier en daar moeten nog wat inkomsten binnenkomen, hier heb ik alweer rekening
meegehouden in de begroting voor 2010.
Evenals vorig jaar staat er nog een bedrag aan debiteuren open. Een groot deel hiervan is oninbaar en ik stel voor, dit niet mee te
nemen naar de openingsbalans van 2010.
Al met al een gezonde vereniging in deze economisch zware tijden. Tijdens de ledenvergadering is er voldoende gelegenheid tot het
stellen van vragen.
Veel leesplezier!
Joke de Jong de penningjuf
Staphorst, 9 februari 2010

Meerjarenbalans t/m 2012
Balans 31-12-2009
Omschrijving
Kapitaal per 1 januari 2009
Winst/Verlies boekjaar 2009
Kas
Postbank 3223156
Rentemeer 3223156
SNS spaar 943414547
Debiteuren

Debet

Credit
€ 85.763.15
€ 4.530.77

€
€
€
€
€

436.03
6.036.57
43.081.32
40.000.00
740.00

Eigen vermogen per 1 januari 2010

€

90.293.92

Verliesprognose 2010

€

8.700.00

Eigen vermogen per 31-12-2010

€ 81.593.92

Verliesprognose 2011

€

8.425.00

Eigen vermogen per 31-12-2011

€ 73.168.92

Verliesprognose 2012

€

Eigen vermogen per 31-12-2012
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€ 90.293.92

8.350.00
€ 64.818.92
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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
4024
8000
8004
8005
8006
8007
8009
8010
8016
8018
8019
8025
8390
9000

Mudan:
Sandan-Yondan:

19 deelnemers verdeeld over 5 poules.
Eindresultaat:
1. Bart Zantingh
2. Rafael Pedroso
3. Arnold van Loon
8 deelnemers verdeeld over 2 poules.
Eindresultaat:
1. Maria Essers
2. Piotr Kukla
3. Erwin Stolwijk

Shodan:
Godan:

7 deelnemers verdeeld over 2 poules.
Eindresultaat:
1. Ingo Schneider
2. Elise Heijboer
3. Simon Kim Liong Kwee
4 deelnemers verdeeld over 1 poules.
Eindresultaat:
1. Stefano Ferro
2. Robert Zeegers
3. Edwin de Wit

Nidan:

21 deelnemers verdeeld over 5 poules.
Eindresultaat:
1. Nicolas Leclercq
2. Jacky Visser
3. Liam Myers
Bij het Iaido is de Fighting Spirit prijs gegaan naar:
Jos Steenkamer

Iedereen gefeliciteerd!
Tot de volgende keer.
Ganbatte Kudasai
Hugo Roelofsen
Robert Zeegers
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68.991.59

TOTAAL

68.991.59

4.530.77 winst

Winst/verlies naar balans

1.396.48

72.345.00

verlies

125.00

72.345.00

101.325.00

855.00 verlies

2.500.00

3.900.00
2.400.00
600.00

3.900.00 13x
3.437.44
500.00
80.75

10.000.00

Voor het iaido is er in de volgende klassen gestreden:

11.350.68

Bij het Jodo is de Fighting Spirit prijs gegaan naar:
Veronica Rijke

4.000.00
11.840.00
250.00

4 deelnemers verdeeld over 1 poule.
Eindresultaat:
1. Wijnand Schuilenburg
2. Simon Kim Liong Kwee
3. Jac van der Linden

500.00
500.00
500.00
1.250.00
13.000.00 Hongarije
6.000.00 Brussel
14.000.00 Nantes
1.000.00
1.850.00
500.00
36.000.00

Shodan/Nidan/Sandan:

5 deelnemers verdeeld over 1 poules.
Eindresultaat:
1. Luc Defraeye
2. Sander Peereboom
3. Wouter Louwers

581.20
68.00
342.38
926.90
10.956.00 Brazilie
4.273.32
7.099.90 Brazilie
122.40
1.777.00
2.604.03
36.575.80
1.050.00
2.615.00
8.158.69
7.50

Mudan:

101.325.00

79125

8.700.00 Verlies

79125 105.850.00

8425 Verlies

105850

8350

Begroting 2010
Begroting 2011
Begroting 2012
debet
credit
debet
credit
debet
credit
3.000.0
3000
3500
200.00
200
200
3.675.00
3675
3800
300.00
400
400
500.00
500
600
800.00
800
800
650.00
850
850
4.500.00
5000
5000
800.00
1000
1000
8.500.00
8500
8500
2.500.00
2500
3000
10.000.00
10500
11000
25.000.00
26000
500.00
500
500
250.00
600
600
500.00
600
600
1.250.00
1500
1500
13.000.00
14000
13000
6.000.00
6500
6500
15.000.00
15000
15000
2.000.00
1000
1000
1.800.00
1900
1900
500.00
500
500
36.000.00
37000
38000
625.00
2000
5.000.00
4000
5000
6.000.00
6000
7000
500.00
500
25.000.00
26000
10.500.00
11500
12000
Hongarije 14
4.000.00 Polen 14
4000 Italie 12
4000
20 x
2.400.00
2600
3000
600.00
600
500
100.00
100
100.00
2.000.00
2500
2000

Voor het jodo is er in de volgende klassen gestreden:

Begroting 2009
debet
Credit
3.000.00
200.00
1.770.00
300.00
500.00
600.00
650.00
4.500.00
600.00
7.500.00
3.500.00
10.000.00

En dan nu de uitslagen:

Resultaat 2009
debet
credit
3.000.00
128.66
3.675.00
242.43
490.95
1.145.45
548.85
3.787.86
1.112.65
8.136.82
2.416.30
10.943.97

De Ishido cup 2010 is dit jaar iets anders verlopen dan de meeste voorgaande jaren. Het winterse weer heeft de flexibiliteit van de
organisatie danig op de proef gesteld. Met name bij het jodo hadden we te maken met een 30% opkomst van alle ingeschreven
deelnemers. Iedereen die aanwezig was verdient wat mij betreft dan ook zeker een fighting spirit prijs alleen al omdat ze
de reis hebben ondernomen.
Op de wedstrijd dag hebben we 9 jodoka en 59 iaidoka kunnen verwelkomen uit 3 verschillende landen.
Aan alle vrijwilligers een heel hartelijke dank voor hun inzet en toewijding om deze dag tot een succes te maken.

Uitgaven
Omschrijving
Bestuurskosten
Bankkosten
Contributies FOG
Automatiseringskosten
Kantoorkosten
PR / Website
Vergaderkosten
Zanshin
Wedstrijdkosten
Zaalhuur
Topsport team
Seminar Kendo Amsterdam
Seminar Iaido Jodo Eindhoven
NK Kendo / Iaido / Jodo
EK/WK Kendo kosten
EK Iaido/Jodo kosten
Scheidsrechters
Reiskosten EK/WK
Reiskosten overig
Verblijfskosten EK/WK
Verblijfskosten overig
Inschrijfgelden EKF/IKF
LMA Nieuwe stijl
Ontvangen contributie
Inschrijfgeld LMA nieuwe stijl
Ontvangen examengelden
Ontvangen subsidies FOG
Diverse ontvangsten
Inschrijfgeld Iaido/Jodo Eindhoven
Inschrijfgeld Kendo Seminar Amsterdam
Inschrijfgeld NK Iaido/Jodo
Bijdragen EK/WK Kendo
Bijdragen EK Iaido/Jodo
Verkoop Kendoboek
Betalingskorting verkoop
Rente bate deposito

Ishido Cup 2010

Jaarverslag Technische Commissie Iaido/Jodo 2009
Toen Milaan plotseling uitviel als kandidaat voor de Europese
Kampioenschappen jodo en iaido 2009, bood de NKR aan om de
organisatie over te nemen. In korte tijd werd in Mierlo een even
omvangrijk als succesvol evenement neergezet, dankzij vrijwilligers uit negen dojo’s, met name de ‘thuisdojo’ Ren Bu Kan.

Examens
Tijdens de examens bij de Ishido Cup (tot en met 3-dan) slaagden
9 kandidaten bij jodo, en 30 bij iaido.
Bij de kyu-examens van de NK slaagden 3 kandidaten bij jodo en
5 kandidaten bij iaido.
Bij de examens in augustus (tot en met sandan) slaagden 3
kandidaten bij jodo en 10 kandidaten bij iaido.

Waarschijnlijk was dit de laatste keer dat beide kampioenschappen werden gecombineerd. Het was passend dat juist Nederland
dit voor haar rekening nam, want de NKR was ook de eerste die
de Europese kampioenschappen voor jodo respectievelijk iaido
organiseerde.

Centrale trainingen en seminars
De laatste centrale training van 2009 werd overvallen door een
enorm pak sneeuw en waarschuwingen om vooral thuis te
blijven. Bijgevolg was het vooral ‘s middags, bij iaido, met slechts
15 deelnemers rustiger dan normaal.

Op de wedstrijdvloer won Kevin Groos bij het jodo goud in de
yondan-divisie en Hans Pegtel zilver bij de godan. Voor de coach,
Edwin de Wit, was het een mooie afsluiting van vele jaren aan
het roer van het jodo-team: voorafgaand aan de EK had hij al
gemeld dat dit voor hem de laatste keer zou zijn.
Bij de examens behaalde Hans Pegtel de zesde dan jodo.
Bij iaido bleef het succes beperkt tot een fighting-spiritprijs voor
Elaine van Ommen Kloeke (sandan). Het iaido-team kwam de
poule wel uit, maar werd vervolgens meteen verslagen door de
latere winnaar Italië.

Als we deze training niet meerekenen, lag de opkomst bij de
centrale trainingen voor iaido met een gemiddelde van 33
deelnemers een fractie lager dan in 2008 (35). Bij jodo was hij een
fractie hoger: 15 tegen 14.
Louis Vitalis en René van Amersfoort leidden in november voor de
vijfde keer een goed en internationaal bezocht tweedaags
particulier seminar voor koryu-jodo.
Ten slotte werden er dit jaar weer particuliere seminars georganiseerd met Jikiden- en Shinkage-leraren. In augustus kwamen
Morita en Oshita sensei naar Amersfoort, en in oktober verzorgde
Patrick Dupin uit Frankrijk, geassisteerd door andere Europese
dojoleiders, het Shinkage-seminar.

Ishido Cup
De Ishido Cup 2009 was logischerwijs een kleiner evenement dan
de jubileumeditie van het voorgaande jaar. Toen was er eerst een
tweedaags seminar met Ishido sensei zelf en zijn beste iaidoleerling, Morishima Kazuki. Daar kwamen mensen uit tien landen
op af.
Dit keer namen er 30 jodoka deel (2008: 53, 2007: 36) en 91 iaidoka
(2008: 97, 2007: 83), afkomstig uit Nederland en België. Als we
kijken naar de langere termijn zien we een voortgaande stijging
van het aantal iaidoka en een daling van het aantal jodo-deelnemers.
De uitslagen bevestigden het beeld dat mensen die veel reizen
voor jodo en iaido ook vaak medailles winnen.

Koryu
Bij de twee jongste koryu van het Nederlandse iaido vonden in
2009 dramatische veranderingen plaats. De personen die er van
meet af aan leiding aan hadden gegeven, Joris van Nispen
(Shinkage Ryu) en Yvonne Jordan (Muso Jikiden Eishin Ryu; zij was
tevens coach van het Nederlandse iaido-team) besloten elk om
te stoppen als beoefenaar van iaido.
Ze laten echter stevige dojo’s na met gemotiveerde leden. Die
gaan nu – verweesd of niet – op volle kracht door.

Nederlandse kampioenschappen
De NK werden gehouden in Utrecht, in samenwerking met
Yushinkan. Aan dit evenement namen 74 iaidoka deel (29 mudan).
Daarmee was de dip van vorig jaar (57, waarvan 18 mudan) meer
dan hersteld.
Het aantal jodoka bedroeg dit keer 21, evenveel als vorig jaar.
Daaronder waren 6 mudan (2008: 5).
Het jeugdtoernooi telde 6 jodoka (2008: 4) en 5 iaidoka (2008: 3).

Conclusie
Het was een jaar met ingrijpende persoonlijke wijzigingen: niet
alleen voor twee van de drie iaido-koryu maar ook voor het jodoen het iaidoteam, die nu elk een nieuwe coach nodig hebben.
Maar elk einde is ook een begin. Het eerste officiële Mudan-iaidotoernooi was wat dat betreft een passend evenement. Er is
meer dan genoeg potentieel en enthousiasme aanwezig binnen
het Nederlandse jodo en iaido om in het nieuwe jaar ook nieuwe,
wellicht zelfs grotere successen te boeken.

Mudan-toernooi
Op 3 oktober werd in Zoetermeer het eerste officiële Nederlandse
Mudan-toernooi voor iaido gehouden. Het was een initiatief van
Tomo no Kai, dat de NKR van harte ondersteunt.
Dit keer deden uit heel Nederland 21 iaidoka tot en met eerste
kyu mee. Het toernooi kende meerdere onderdelen, zodat de
deelnemers veel gelegenheid hadden om wedstrijdervaring op te
doen. Na afloop was er nog tijd voor een korte vrije training,
waarin de scheidsrechters de deelnemers persoonlijke feedback
gaven.
ZANSHIN
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L o c at i e : S p i j k e n i s s e
Dojo:
Ken Shin Kan
Web site: www.ksk.nl.nu
Adres:
Gymlokaal
Mercuriusstraat 20
3204 BM Spijkenisse
Contact: Danny Buter
06-41242880
dbuter@scheescheuller.sorgeloos.nl
Jodo:
wo 20.00- 22.00

L o c at i e : Z a a n d a m
Dojo:
Shun Pu Kan
Web site: www.shunpukan.org
www.vandennieuwendijk.nl/
Adres:
Sportschool Van den Nieuwendijk
Weiteveen 29
1507 ML Zaandam
Contact: Nindo G. Daeng Ngalle
Tel. 06-53160685
nindo1@hotmail.com of nindo@shunpukan.org

L o c at i e : S p i j k e n i s s e
Dojo:
Takai ryu
Web site: Adres:
Zinkseweg 25
Spijkenisse
Contact: A. de Hoog
Kikkerveen 137
3205 XA Spijkenisse
Tel: 0181-624200
Kendo:
Iaido:
za 12.00 - 15.00
Jodo:
za 12.00 - 15.00

Kendo:
Iaido:
Jodo:

L o c at i e : Z o e t e r m e e r
Dojo:
Yotosama
Web site: www.yotosama.com
Adres:
Budoschool Yotosama
Schoolstraat 2a
Zoetermeer
Contact: A. Zwalve
Vermeerstraat 36
2712 SW Zoetermeer
Tel: 079-3169419, 079-3165780
antonzwalve@yotosama.com
Kendo:
Iaido:
wo 21.00 - 22.30
za 13.00 - 14.30
Jodo:
wo 21.00 - 22.30
za 13.00 - 14.30

L o c at i e : U t r e c h t
Dojo:
Yushinkan
Web site: www.yushinkan.com, www.shinkageryu.nl
Adres:
Beethovenplein 2
Utrecht
Contact: Jacky Visser
Sumatrastraat 12
3531 PC Utrecht
06-29183329
info@yushinkan.com
Kendo:
do 18.30 - 20.00
Iaido:
di 20.00 - 22.00
do 20.00 - 22.00
Jodo:
-

L o c at i e : Z o e t e r m e e r , R o t t e r d a m
Dojo:
Shoshinkan
Web site: www.shoshinkan.nl
Adres:
De Driesprong
Van Stolberglaan 1
Zoetermeer

L o c at i e : U t r e c h t
Dojo:
Shudo Kan
Web site: Adres:
Budo Academie
Shudo Kan
Oudegracht 387
Utrecht
Contact: A. Brouwer
Oudegracht 387
3511 PG Utrecht
Tel: 030-2316896
Kendo:
wo 19.00 - 20.30
vr 18.30 - 20.30
za 12.00 - 14.00
Iaido:
wo 20.30 - 22.00
Jodo:
vr 20.30 - 22.00

City College St. Franciscus
Beukelsdijk 91
Rotterdam
Contact: Hans Pegtel
Ponyweide 6
2727 HL Zoetermeer
06-53582179
hans@shoshinkan.nl

L o c at i e : U t r e c h t
Dojo:
Sakura Kai
Web site: http://sakura-kai.nl
Adres:
Universiteit Utrecht
Sportcentrum Olympos
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Contact: Stijn van Drongelen
06-14295974
S.vanDrongelen@students.uu.nl

Kendo:
Iaido:
Jodo:

R. Oquendo
Magda Janssenstraat 1
1507 SR Zaandam
Tel: 075-6425859
togidai@hotmail.com
ma 18.00 - 19.15
vrij 20.00 - 22.00
do 20.00 - 22.00
-

Kendo:
Iaido:
Jodo:

Djimmer de Blauw
Polslandstraat 126 B
3081 TT Rotterdam
Tel: 06-46555941
djimmer@shoshinkan.nl
ma 21.00 - 22.30
ma 20.00 - 22.00
za 11.30 - 12.30
do 19.00 - 20.30 (Rotterdam)
za 11.30 - 13.00
do 21.00 - 22.30 (Rotterdam)

L o c at i e : Z o e t e r m e e r
Dojo:
Kiryoku
Web site: http://www21.brinkster.com/kiryoku/
Adres:
Kerkenbos 10
Zoetermeer
Contact: R. van Amersfoort
Bijvoetplan 3
2728 DC Zoetermeer
Tel: 079-3423935
gangaku@wanadoo.nl
Kendo:
di 21.00 - 22.00
Iaido:
di 19.00 - 22.00
za 10.00 - 14.00
Jodo:
di 20.00 - 22.00
za 12.00 - 14.00

Simon Bruins
06-40142143
conorach@gmail.com
wo 21.00 - 23.00
-

L o c at i e : V l a a r d i n g e n
Dojo:
Sportschool E. Thomas
Web site: www.sportschoolthomas.nl
Adres:
Vetteoordskade (zijstraat Westhavenkade)
Vlaardingen
Contact: E. Thomas
Postbus 6064
3130 DB Vlaardingen
Tel: 010-4748079
info@sportschoolthomas.nl
Kendo:
do 20.00 - 21.30
Iaido:
Jodo:
-
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L o c at i e : G r o n i n g e n
Dojo:
Shin Bu Kan
Web site: www.kendogroningen.nl
Adres:
Sionskerk
Korreweg
Groningen

L o c at i e : D e M e e r n
Dojo:
Ken Sei Kan
Web site: www.kenseikan.nl
Adres:
Broos Gerssenzaal
Keerderberg 21
De Meern
Contact: J. Heuvelmans
Loopeend 17
3435 VL Nieuwegein
Tel: 030-6034614, 06-45400624
jef@kenseikan.nl
Kendo:
Iaido:
ma 21.00 - 22.00
Jodo:
ma 20.00 - 21.00

Chikara (zondag)
Noorderbinnen Singel 5
Groningen
Contact: W. Riesenkamp (kendo)
Leeuwenburgstraat 15
9731 CA Groningen
Tel: 050-3130684
willem@wilbo.demon.nl

L o c at i e : M e p p e l - Z w o l l e
Dojo:
Suirankan
Web site: www.suirankan.nl
Adres:
Anne Frankschool
Catharinastraat 9
Meppel
Contact: J. de Jong
Oeverlandenweg 32
7951 KL Staphorst
Tel: 0522-253871
joke.dejong@planet.nl
Kendo:
ma.19.00 - 21.00
do.19.00 - 21.00
Iaido:
Jodo:
-

E. Groot
R. Doumastraat 1
9728 VN Groningen
Tel: 050-5777979
Edwin@epgroot.demon.nl

Kendo:
Iaido:
Jodo:

A. Kemmerling (iaido / jodo)
Kremersheerd 145f
9737 PN Groningen
akshin@hetnet.nl
di 20.00 - 22.00
za 11.00 - 13.00
zo 11.00 - 13.00
zo 10.00 - 11.00

L o c at i e : H a r l i n g e n
Dojo:
Jikishinkan
Web site: Adres:
Gymzaal
Klipperstraat 1
Harlingen
Contact: M. Engel
Boontjes 77
8862 DB Harlingen
Tel: 06-20724523
markengel43@hotmail.com

Kendo:
Iaido:
Jodo:

L o c at i e : P o e l d i j k
Dojo:
Tomonokai
Web site: http://www.tomonokai.nl/
Adres:
Sportpark Verburgh
Jan van der Valk sporthal
Arckelweg 20
Poeldijk
Contact: Timmermanshove 36
2726 EA Zoetermeer
Tel. 079-3417770
info@tomonokai.nl
Alain Manche: 06-55713241
Kendo:
Iaido:
do 19.15 - 20.30
Jodo:
-

H. Veltman
Grote Pierweg 16
8821 LW Kimswerd
Tel: 0517-641731
za 11.45 - 12.45
di 21.00 - 22.00
za 10.00 - 11.30
di 20.00 - 21.00
-

L o c at i e : R o t t e r d a m
Dojo:
Fumetsu
Web site: www.fumetsu.nl
Adres:
City College St. Franciscus
Beukelsdijk 91
3021 AE Rotterdam
Contact: Drazen Lisica
Bergselaan 372c
3038 CS Rotterdam
maildrazen@gmail.com
secretaris@fumetsu.nl
Kendo:
ma 20.00 - 22.00
wo 20.00 - 22.00
Iaido:
Jodo:
-

L o c at i e : J u l i a n a d o r p
Dojo:
Budo Centrum Julianadorp
Web site: www.budocentrumjulianadorp.nl
Adres:
Mr. Daarnhouwerstraat 8
1788 BL Den Helder
Tel.: 0223-642914
Contact: Paul Jansen
Kruiszwin 2326
1788 LX Julianadorp
Tel: 0223-644096
cpi_jansen@quicknet.nl
Kendo:
vrij 21.00 - 22.00
Iaido:
Jodo:
-

L o c at i e : R o t t e r d a m
Dojo:
Kodokan
Web site:
Adres:
Sporthal Asterlo
Asterlo 10
3085 AD Rotterdam
Gymzaal Curieplaats
Curieplaats 24
3069 HA Rotterdam
Contact: Rianne de Rijke
Andre Gideplaats 279
3069 EH Rotterdam
riannederijke@hotmail.com
Kendo:
Iaido:
di 19.00 - 21.00
za 10.00 - 12.00
Jodo:
-

L o c at i e : L u t j e b r o e k
Dojo:
S p o r t s c h o o l E . va n d e r Z e e
Web site:
Adres:
Fitness and Health Centre
Ernst van der Zee
1e Rozenstraat 2
1614 SB Lutjebroek
Contact: E. van der Zee
1e Rozenstraat 2
1614 SB Lutjebroek
Tel: 0228-563152
Kendo:
Iaido:
Jodo:
di 20.30 - 21.30

Koryu Berichten
Muso Shinden Ryu
Suigetsu

水
月
刀

Zoals ik eerder al schreef, houdt de Muso Shinden
Ryu niet op na de Okuden: dan volgen namelijk
diverse kata-series met partner. De eerste daarvan
is de Tachiuchi no kurai. Je zou kunnen zeggen dat
deze serie meer kenjutsu bevat dan iaido, want
slechts drie van de twaalf kata beginnen met het
zwaard in de schede. Bij de overige komt uchidachi
(de aanvaller) steeds in hassogamae aangelopen,
terwijl shidachi (de winnaar) hem in verschillende kamae tegemoet treedt.
Een bijzondere kamae vinden we in de kata Suigetsuto.
Hier houdt shidachi het zwaard horizontaal voor zich uit, op
schouderhoogte, de punt gericht tussen de ogen van uchidachi.
Die maakt een schijnaanval naar het zwaard, waarop shidachi
reageert door de punt op te tillen. Uchidachi duikt dan omlaag in
de ontstane opening en valt de voorste knie van shidachi aan.
Tevergeefs, want shidachi ontwijkt de aanval met een stap naar
achteren en beslecht het gevecht met een kiri-oroshi naar het
hoofd van zijn tegenstander.
De gevechtshouding waarmee shidachi het gevecht in gaat, heeft
twee voordelen: hij houdt de tegenstander op maximale afstand
en hij maakt het moeilijk om de lengte van het zwaard in te
schatten. De nadelen zijn dat je minder controle over je wapen
hebt en dat alle voorwaartse bewegingsvrijheid van de armen is
verdwenen.
De kata krijgt een diepere lading, als we kijken naar de naam
Suigetsuto. Die is samengesteld uit twee delen. ‘To’ betekent
zwaard. Dit woord komt in veel katanamen voor: denk maar aan
Sato (‘links-zwaard’) en Atarito (het ‘treffende zwaard’).
‘Suigetsu’ is eveneens bekend, als een van de kwetsbare plekken
van het lichaam. In de Seiteigata Tsuka-ate stoot je ernaar met
de kashira.
Maar verklaart dit waarom Suigetsuto zo heet? De enige doelen
die worden aangevallen zijn immers de knie en het hoofd.
Het woord suigetsu heeft echter ook diepere betekenissen die
de naam van de kata kunnen verklaren. Eén daarvan zal ik hier
behandelen.
‘Sui’ is water en ‘getsu’ is maan. Het beeld van de maan in het
water beschrijft de schijn van realiteit, zoals het boeddhisme
deze ziet: de weerspiegeling van de maan in het stille water lijkt
zo levensecht dat een aap hem probeert te grijpen, maar dat
levert hem slechts een natte poot op.
De tegenstander in Suigetsuto heeft een vergelijkbare, maar
aanzienlijk ingrijpender ervaring: precies op het moment dat hij
de dreigende kissaki is gepasseerd en zijn doel denkt te treffen,
verliest hij zijn leven.

De bijgevoegde tekening is van de zenboeddhist Hakuin.
Zijn gedicht luidt als volgt:
De aap reikt naar de maan in het water.
Hij geeft pas op als de dood hem overmeestert.
Als hij de tak losliet en verdween in de diepe vijver,
Zou de hele wereld stralen met verblindende zuiverheid.

Aad van de Wijngaart
Iaido 7-dan renshi
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Dojolijst Nederlandse Kendo Renmei
L o c at i e : A l k m a a r
Dojo:
Budo Genootschap Musashi
Web site: Adres:
Korenlaan 23A
Alkmaar
Contact: H.P.H. Visser
Berkmeerdijk 21
1713 KX Obdam
Tel: 072-5721781
Kendo:
Iaido:
do 20.30 - 21.45
Jodo:
-

L o c at i e : A r n h e m
Dojo:
Kendo Kai Higashi
Web site: www.kendokai-higashi.nl
Adres:
(kendo)
De Toonladder
Kluizeweg 189
Arnhem
(iaido en jodo wo. en za.)
Pieterbreughelschool
Bauerstraat 6-8
Arnhem
(iaido en jodo ma)
Montessoricollege
Utrechtseweg 174
Arnhem
Contact:
(kendo)
Fleur Smout
06-45484118
fleursmout@hotmail.com
(iaido/jodo)
H. Mansvelt Beck
Emmastraat 45
6826 HB Arnhem
Tel: 026- 3519138
06-17466960
h.mansveltbeck@planet.nl
Kendo:
di 20.00 - 22.00
za 10.00 - 12.00
Iaido:
ma 19.00 - 20:30
wo 20.00 - 21.00
za 10.00 - 12.00
Jodo:
ma 20.30 - 21.30
wo 18.30 - 20:00

L o c at i e : A m s t e l v e e n , A l m e r e
Dojo:
Renshinjuku
Web site: www.renshinjuku.nl
Adres:
Sportzaal Westend
Amstelveen
Contact: B. Heeren
Buitenhof 21
1421 LA Uithoorn
Tel: 06-511 08 128
kendo@kabelfoon.nl
info@renshinjuku.nl
W. Boot
Loethoelilaan 46
1187 VE Amstelveen
Tel: 020-6434889
filboot@hotmail.com

Kendo:

Iaido:
Jodo:

L o c at i e : A r u b a
Dojo:
Bun Bu Itchi
Web site: www.kendoaruba.com
Adres:
Contact: Sergio Velásquez
Mazurka 13
Noord
Aruba
00-297-5873974
kendoaru@setarnet.aw
Kendo:
ma 17.00 - 19.30
wo 19.30 - 21.00
za 10.00 - 12.00
Iaido:
Jodo:
-

Ton Loyer
036-5408088
info@renshinjuku.nl
di 19.30 - 21.00 (Amstelveen)
do 19.00 - 20.30 ((Amstelveen)
za 09.00 - 11.00 (Almere)
za 16.00 - 18.00 (Amstelveen)
-

L o c at i e : A m s t e r d a m
Dojo:
Museido
Web site: Adres:(kendo)
IJsbaanpad 43
1076 Amsterdam
Adres:(iaido)
OBS De Punt
Akerweateringstraat
Amsterdam-Osdorp
Contact:(kendo)
Marije Wouters
06-19628999
marijew@xs4all.nl
Contact:(iaido)
Richard Boel
020-6682138
Kendo:
ma 20.00 - 21.30
do 20.00 - 21.30
zo 9.00 - 10.30
Iaido:
zo 10.00 - 12.00
Jodo:
-

L o c at i e : B a a r n
Dojo:
Mokuseikan
Web site:
Adres:
De Loef
Prof. Fockema Andrealaan 386
3741 EL Baarn
Contact: Rogier Boers
Pieter Jelle Troelstralaan 71a
3818 KS Amersfoort
pm.boers@gmail.com
sven.schagen@gmail.com
Kendo:
zo 12.30-14.00
Iaido:
zo 11.00-12.30
Jodo:
-

L o c at i e : A m s t e r d a m
Dojo:
Mukudoku
Web site: www.xs4all.nl/~fburgers/mukudoku/index.html
Adres:
Jacob Obrechtstraat 92
Amsterdam (Oud-Zuid)
Contact: Timo Kamminga
Patroclosstraat 19-2
1076 NE Amsterdam
atkamminga@tiscali.nl
Kendo:
Iaido:
za. 12:30 - 14:15
Jodo:
za. 11:00 - 12:30

L o c at i e : B r e d a , M i d d e l b u r g
Dojo:
Nami Kai
Web site: www.namikai.nl
Adres:
De Kroeten
Moeraszegge 69
Breda
Gymzaal St. Caecillia
Kerkstraat 4A
Berkel-Enschot (Oost)
Gymzaal 2 (door de poort)
Rotterdamsekaai 44
Middelburg
Contact: M.J.P. Leenheer
Woudriksland 10
4337 CS Middelburg
0118-624649
mleenheer@zeelandnet.nl
Kendo:
wo 20.30 -21.30 (Middelburg)
do 20:00 - 21:00 uur (Berkel-Enschot)
za 10.30 - 11.30 (Breda)
za 09.30 - 11.00 (Middelburg)
Iaido:
za 9.30 - 10.30 (Breda)
wo 21.30 - 22.30 (Middelburg)
Jodo:
-

L o c at i e : A m s t e r d a m
Dojo:
Jinshinkan
Web site: www.jinshinkan.nl
Adres:
Willem Witsenstraat 6
Amsterdam
Contact: Berry Kuijer
Oijense Benedendijk 40
5394 LT Oijen
06-54304221
info@jinshinkan.nl
Kendo:
Iaido:
do 19.30 - 21:00
Jodo:
-
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L o c at i e : D e l f t
Dojo:
Nekose
Web site: www.lesplaatsdelft.nl
Adres:
J.J. Slauerhofflaan 275/273
Delft
Contact: J. de Grijs
Lindberghlaan 52
2497 DA Den Haag
Tel: 070-3238042
Tel.:015-2577431
j.degrijs@wanadoo.nl
Kendo:
ma 15.00 - 17.00
ma 8.30 - 12.00
wo 14.00 - 16.00
Iaido:
ma 8.30 - 12.00
Jodo:
-

L o c at i e : D e n H a a g
Dojo:
Ikiru
Web site: www.ikiru.nl
Adres:
Basisschool 't Mozaïek
Van den Eyndestraat 24
2582 EC Den Haag
Contact: Bjørn Aris
06-51852816
info@ikiru.nl
Kendo:
Iaido:
za 11.30 - 14.00
zo 13.00 - 17.00
di 19.00 - 21.00
do 18.00 - 20.00
Jodo:
-

L o c at i e : D e n B o s c h
Dojo:
Marobashikai
Web site: www.marobashikai.com, www.shinkageryu.nl
Adres:
Gymlokaal van Basisschool de Springplank
Hambakendreef 2
5231 RJ 's-Hertogenbosch
Contact: Pieter van Dijk
Tel. 06-11528886/073-8506135
info@marobashikai.com
Kendo:
Iaido:
ma 20.30 - 22.30
wo 21.00 - 22.30
Jodo:

L o c at i e : D e n H e l d e r , B e v e r w i j k
Dojo:
S . C . L a va b u
Web site: www.lavabu.nl
Adres:
Klaas Duitstraat 8
Den Helder
Sportschool Philipoom
Beverwijk
Contact: E. Lammerts v. Bueren
Mr. J. Hendrikxstraat 22
1788 AM Den Helder
Tel: 0223-646180
elavabu@quicknet.nl
Kendo:
di 20.30 - 21.30
Iaido:
di 21.30 - 22.30
Jodo:
-

L o c at i e : D e n H a a g
Dojo:
Kendo Kai Den Haag
Web site: www.kendokaidenhaag.nl
Adres:
De Dijsselbloem (dinsdag)
Delflandlaan 6
2273 CS Voorburg
Sint-Maartenscollege (donderdag en zaterdag)
Aart van der Leeuwkade 14
2274 KX Voorburg
Contact: Wim den Haan (iaido/jodo)
Tel. 015-2579952
w.denhaan@casema.nl

Kendo:
Iaido:
Jodo:

L o c at i e : D r a c h t e n
Dojo:
K i ta n a m i k a i
Web site: Adres:
Overstesingel 5
Drachten
Contact: Thijs Boerema
Offringalaan 17
9364 PZ Nuis (Gr.)
Tel: 0594-549954
thijsentheaboerema@hetnet.nl
Kendo:
Iaido:
wo 19.00 - 21.00
vrij 19.00 - 21.00
Jodo:
wo 19.00 - 21.00
vrij 19.00 - 21.00

Peter Bink (kendo)
gambatte5@hotmail.com
za 13.15 - 15.00
do 20.30 - 22.00
za 11.15 - 12.45
di 19.00 - 20.00 (algemeen) en 21.00 - 22.00
za 9.45 - 11.15
di 19.00 - 20.00 (algemeen) en 20.00 - 21.00

L o c at i e : E i n d h o v e n , M a a s t r i c h t
Dojo:
Ren Bu Kan
Web site: www.renbukan.nl
Adres:
Turnhoutlaan 3 (ingang achterzijde Grobbendonkstraat)
Eindhoven
Kasteel Schaloenstraat 8
6222 TP Maastricht
Contact: R. Van Acht
Assenstraat 26
5224 VA Den Bosch
Tel: 073-6211734
webmaster@nkr.nl

L o c at i e : D e n H a a g
Dojo:
Shin Nakada
Web site: www.shin-nakada.nl
Adres:
?
Contact: Alphons Metselaar
Elzenhof 19
2631 GG Nootdorp
Tel: 015-3105720, 06-21931197
alphons@wanadoo.nl
Kendo:
wo 21.00 - 22.00
vr 21.00 - 22.00
za 16.00 - 18.00
Iaido:
Jodo:
-

A. Schiebroek
Dubbestraat 5
5674 AE Nuenen
Tel: 040-2906609
a.a.g.schiebroek@inter.nl.net

L o c at i e : D e n H a a g
Dojo:
Kendo Kai Suzuki
Web site: www.kendokaisuzuki.com
Adres:
Het Galjoen
Anna Blamanplein 15
Den Haag (ma)

Kendo:

Visser 't Hooft lyceum
Kagerstraat 1
Leiden (vr)
Contact: S. Suzuki
Kaapse Plein 137
2572 NH Den Haag
Tel: 070-3802890
info@kendokaisuzuki.com
Kendo:
vr 20.00 - 22.00
za 12.30 - 14.30
wo 20.00 - 22.00
Iaido:
Jodo:
-

Iaido:
Jodo:

ZANSHIN

I

Joris Cornelissen
Bergerstraat 99
6226 BB Maastricht
06-27555437
043-3630532
joris_cornelissen@wanadoo..nl
za 10.00 - 11.30
do 20.00 - 22.00
do 20.30 - 22.00 (Maastricht)
za 09.00 - 10.00
di 20.00 - 21.00
za 10.00 - 11.30
di 21.00 - 22.00
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