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op het moment dat ik dit schrijf (zes uur 
‘s morgens..), barst er net een enorm
onweer buiten los. Blijkbaar hebben we de
echte zomer al vroeg in dit jaar gehad,
maar misschien staat ons nog een
prachtige nazomer te wachten. 
dat slechte weer heeft veel mensen ertoe
aangezet, in plaats van de camping in
italie, half europa af te reizen om de
verschillende seminar te bezoeken.
Tenminste, als ik de vele korte kreten op
Face-book mag geloven. 
Het volgen van een aantal mensen de
afgelopen maand op Face-Book is als een
reisgids. kris-kras door europa, het ene
seminar na het andere. Petje af!
inmiddels zijn we met z’n allen weer een
beetje tot rust gekomen en staan we voor
een nieuw jaar vol met nkR-activiteiten.
als die ook zo goed bezocht gaan worden
als die seminar dan wordt het een Top-
jaar!
Veel leesplezier!

Jack Tacke
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EK F  w i j z i g i n g en .

Sedert enige tijd kan iedereen de website van de ekF consulte-
ren. Wanneer iemand de registratie van een dan wil controleren,
dan kan dat. onder "person grades" naam invullen en de laatste
graduatie komt tevoorschijn. Tenminste dat hoop ik, want
natuurlijk zijn er na deze enorme vernieuwingsoperatie kinder -
fouten in het systeem. Wanneer er na controle iets niet klopt
dan kan het beste een e-mail gezonden worden naar joris
Cornelissen, want die heeft de inlogcode. Verbetering van de
data is belangrijk, want die moeten voor komende examens
controleerbaar zijn.

Vele andere data moeten worden ingevoerd. Stel dat er ergens
examens zullen worden afgenomen, dan  moet dat in de examen-
en activiteiten agenda worden opgenomen. diegenen, die
verantwoordelijk zijn voor de organisatie van examens in ons
land, dienen dus minimaal 2 maanden van tevoren de gegevens
op te geven bij joris, dan kan hij alle relevante gegevens invullen.
daarbij moeten de namen van de examenjury worden opgegeven.
kloppen de gegevens niet, dan worden de gegevens niet opgeno-
men en mogen de examens niet plaatsvinden. dit is dus het
geval met alle drie disciplines, kendo, iaido en jodo.

Veronderstel dat iemand in engeland examen doet en geslaagd
is, dan dient hij dat op te geven in zijn eigen land, waar voor
registratie moet worden zorg gedragen. Bij ons dus: joris. 
de gedachte, dat alles gewoon vanzelf gaat is fout. 

Gegevens over europese kampioenschappen horen eveneens op
de website. inschrijving door  een land, zoals de  intentieverkla-
ring van deelname, opgave van deelnemers, met in achtneming
van de deadlines, moet worden gedaan door de houder van de
inlogcode.  die moet dan wel op tijd over de juiste gegevens
beschikken. opgave van de gegevens over hotelreservering gaan
naar het organiserende land.  in vele gevallen dient natuurlijk de
penningmeester, joke de jong,  betrokken te worden bij de
aanmelding.

Het gaat er om, dat alle betrokkenen op de juiste manier met
elkaar communiceren en de juiste data uitwisselen. op dit
moment is er een leuk voorbeeld gaande van slechte contacten
bij de organisatie van de eiC en ejC.  afgezien van het feit, dat
deelnemende landen moeten wennen aan de nieuwe manier van
opgeven, heb ik de indruk, dat ze in andorra en in engeland niet

Van de Voorzitter

geheel weten hoe alles op het ogenblik werkt. dat is voor de Uk
nogal verbazingwekkend, zij hebben tenslotte  een jarenlange
ervaring  met de organisatie van de kampioenschappen. Wellicht
dachten de nieuwe bestuursleden in de Uk het allemaal wel even
beter te kunnen.

opgave van deelname aan examens blijft een nogal gecompli-
ceerde aangelegenheid. de meest eenvoudige manier van 1, 2e en
3e dan examen doen is gewoon deelnemen aan in nederland
vastgestelde examens.
Voor het buitenland dient altijd toestemming aan de voorzitter
te worden gevraagd. Voor niet door de ekF georganiseerde
examens krijgt de aanvrager de toestemming per kerende post
thuis. Bij de aanvraag alle relevante gegevens per e-mail of post
naar de voorzitter zenden. een mooi voorbeeld van hoe het niet
moet is een kandidaat, die aangeeft 1e dan examen te willen
doen,  zonder vermelding van de discipline, adres, gegevens van
de  voorafgaande graduatie.
Voor wel door de ekF georganiseerde examens dient de voorzit-
ter natuurlijk weer toestemming te geven en moeten alle
kandidaten via de website worden opgegeven. inderdaad: via
joris. de betaling van de registratiegelden gaat via de nkR
penningmeester naar de treasurer van de ekF. een nogal lange
weg, wat mij betreft is het beter bij de ekF alleen examen te
doen voor de hogere graden.
Registratie gaat in dat geval automatisch.

in vroegere jaren nam de voorzitter vrijwel alle werkzaamheden
voor zijn rekening. dat is nu vrijwel onmogelijk geworden. 
nu moet de voorzitter nauw samenwerken met onze hard
werkende joris om alles vlot te laten verlopen. dat zal ongetwij-
feld wel lukken, op voorwaarde, dat alle betrokken verantwoor-
delijke officials bij kendo, iaido en jodo, alle gegevens op de juiste
plaats laten terechtkomen.

Wellicht is het verstandig de website van de ekF voor vele zaken
te consulteren. er staan vele regels, notulen en besluiten op
gepubliceerd.  Voor ons land zou iemand eens zijn schouders
moeten zetten onder de samenstelling van een boekwerk over
alle geldende regels. dat zijn er nogal wat, sommige zeer prak-
tisch, soms dwaas en bureaucratisch.

Hein Odinot
Voorzitter
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Van de bestuurstafel
nat van het zweet of nat van de regen?
ik hoop dat iedereen heeft kunnen genieten van een welver-
diende vakantie. Misschien was het genieten in een luie stoel in
de zon (of onder een paraplu in de regen) of was het deelnemen
aan één van de seminars in binnen en buitenland. Zelf heb ik
deelgenomen aan het kendo seminar in amsterdam en heb weer
voldoende indrukken opgedaan om enerzijds aan mijn eigen
vaardigheden te schaven en anderzijds inspiratie te krijgen voor
het lesgeven in de eigen dojo. Het is leuk om te merken dat het
seminar meer en meer bezocht wordt door deelnemers uit het
buitenland. Vooral duitsland was goed vertegenwoordigd.
Teleurstellend is het percentage deelnemers van onze eigen
nkR-leden. Zeker als je van plan bent een hogere graad te
behalen is het goed om je drie dagen onder te dompelen in een
kendo-bad met aan het eind het na-douchen met een succesvol
examen.
Met nadruk wil ik dojoleiders/lesgevers uitnodigen om aan dit
soort evenementen deel te nemen. als lesgever heb je een
verantwoordelijkheid naar je leden. Het is onmogelijk kendo,
iaido of jodo uit een boekje te leren of te blijven teren op de
kennis en vaardigheden die je ooit in het verleden hebt opge-
daan. je zult je moeten blijven ontwikkelen in je eigen belang en
in het belang van je leerlingen. 

EK  i a i d o  e n  j o do
Binnenkort staan er twee europese kampioenschappen voor de
deur. Het europese kampioenschap iaido in andorra en het
europese kampioenschap jodo in Stevenage. Voor beide kam -
pioenschappen verloopt de informatiestroom en de aanmelding
niet geheel vlekkeloos. Wellicht komt dit door de onervarenheid
van de organiserende landen en de bestuurswisselingen binnen
de ekF. We hopen in ieder geval dat deze hobbel geen nadelige
invloed zal hebben op het neerzetten van een goede prestatie
van de nederlandse teams. We wensen alle spelers en de
coaches, Cees van der Zee (iaido) en Hans Pegtel (jodo) veel
succes bij deze kampioenschappen en lezen graag in de volgende
Zanshin de ervaringen.

Rege l s ,  r e g e l s ,  r e g e l s
Tijdens de laatste aLV heeft Guido Minnaert wat vragen gesteld
over aantallen deelnemers/wisselspelers, leeftijdsgrenzen en
dispensatie m.b.t. leeftijd bij deelnemers aan officiële kampioen-
schappen. op de vergadering zelf zijn we hier niet op ingegaan,
maar het bestuur heeft een voorstel geformuleerd, wat inmiddels
gecommuniceerd is met de leden van de technische commissies
en de volgende regels zijn hierbij vastgesteld:
• We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de europese regels
hierover. dus bij officiële nederlandse senioren kampioenschap-
pen moet de leeftijd 18 jaar zijn op de datum van het kampioen-
schap. dispensatie kan ruim van te voren (twee weken) worden
gevraagd bij de voorzitter. daarbij worden de volgende beperkin-
gen in acht genomen. de aanvrager mag niet jonger zijn dan 15
jaar. de aanvrager moet aantoonbaar kunnen bewijzen dat hij
fysiek in staat is deel te nemen aan seniorenwedstrijden. dit kan
zijn door regelmatige deelname aan nL-teamtrainingen en
centrale trainingen, zodat fysieke belasting en vaardigheid kan
worden vastgesteld.

• Bij de nederlandse Teamkampioenschappen  kunnen 7 spelers
worden ingeschreven. 
• in geval van teamtoernooien van 3 spelers per team kunnen
maximaal 4 spelers worden ingeschreven.
• Bij incomplete teams worden in ieder geval de plaatsen 1, 3 en 5
bezet.
• Bij iaido zullen we net als bij de ek geen leeftijdgrens hanteren.
• Bij jodo is bij senioren de leeftijdgrens gehandhaafd van 18 jaar
op de dag van het kampioenschap.
• Bij officiële teamkampioenschappen is het voor kleine dojo
mogelijk een combinatie te vormen. dit moet minimaal twee
weken van te voren bij de voorzitter worden aangevraagd. Hij
beoordeelt of de aanvraag niet competitievervalsend is of
indruist tegen fair play.
• Bij edo-cup, iijima-cup en Fumetsu-cup zal de minimale
leeftijdgrens naar 15 jaar worden teruggebracht. (dit in navolging
van de europese jeugdkampioenschappen waarbij de minimum-
leeftijd ook is teruggebracht naar 15 jaar.)

Tr a j e c t  L e r a a r  I a i d o/ J odo/Kendo  n i v e au  3
Binnenkort start er voor de tweede maal een opleiding Leraar
iaido/jodo/kendo, niveau 3 (voorheen de opleiding Leraar
Martial arts). als dit traject met goed gevolg is doorlopen heeft
de kandidaat een diploma voor het lesgeven als leraar in één van
de drie disciplines op dojo-niveau. er zijn twee kandidaten,
beiden voor iaido. in de vorige Zanshin is in het kort reeds wat
uitgelegd over de opzet. indien men geïnteresseerd is naar meer
specifieke informatie dan kan hij/zij zich wenden tot jack Tacke
(opleidingscoördinator). Zijn gegevens zijn te vinden in de colofon
op pagina 2 van dit blad.

Ac t i v i t e i t e n  k a l e nd er
op de laatste pagina van dit blad vindt u altijd de activiteiten
gepubliceerd voor het komende seizoen. Behalve dat onze eigen
kalender al goed gevuld is en we een gelijkmatige spreiding
nastreven van activiteiten en zoveel mogelijk kendo-, iaido- en
jodo-activiteiten niet willen laten samenvallen, hebben we ook
te maken met buitenlandse evenementen. Bij het plannen van
onze agenda zijn nog niet altijd de data bekend van deze
buitenlandse evenementen. om deelname aan buitenlandse
evenementen te stimuleren willen we met de voor ons meest
belangrijke rekening houden. Het kan dus zijn dat in de loop van
het seizoen verschuivingen plaatsvinden op de agenda. 
aangezien Zanshin maar vier keer per jaar uitkomt en er soms
een paar maanden zitten tussen twee nummers blijft het altijd
zaak de nkR-website te raadplegen voor de laatste informatie.

To t  s l o t
ik wens iedereen een sportief en in alle opzichten een succesvol
seizoen toe. 
namens het bestuur bedank ik Guido, Marije, Loek en joris voor
de organisatie van het kendo seminar in amsterdam. Bedank ik
jouke en Makoto voor het vertaalwerk tijdens het seminar.

Koos van Hattum
(secretaris)
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Dat waren nog eens tijden....!!

WK  K endo  1 9 7 6 ,  G roo t -Br i t ta nn i ë
kijk ze lopen..!! dapper en Vastberaden...
v.l.n.r.: Hein odinot, arie Gordijn, Willem Bekink, Hans Wolfs en Mark Smallegange.

EK  K endo  1 9 8 4 ,  B e l g i ë
The next Batch.... niet minder vastberaden als de eerste...
v.l.n.r.: jolanda dekker, jacques Bouma, Henk oosterling, Louis Vitalis, Bert Heeren, Ronald Spanenburg, Wim de Haan en Hein odinot.
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5de dan examen JODO in Engeland

op donderdag 28 juli 2011 vertrokken vanuit Zoetermeer de
kiryoku leden: Loek Lexmond en kevin Groos in gezelschap van
hun leraar René van amersfoort, richting engeland voor deelname
aan de zomerseminar onder leiding van iSHido Sensei. 
de seminar georganiseerd door de Bka (British kendo associa-
tion) werd gehouden te Stevenage een stad noordelijk gelegen
van Londen tussen de luchthavens Luton en Stansted. 
de kiryoku delegatie ging per auto via Calais, waar de trein
kanaaltunnel werd genomen naar Folkstone en vandaar via de
toltunnel onder de Thames door naar Stevenage. Het was een
bijzondere reis. Reden: omdat Loek en kevin gingen deelnemen
aan het examen voor 5de dan jodo. net zoals René dit jaren
geleden deed, toen de examencommissie onder leiding van HiRoi
Sensei stond. 

in mijn opinie is het 5de examen een heel belangrijke periode in
de carrière van de jodoka. Het betreft niet alleen de examendag!
neen, het behelst de periode ná het behalen van de 4de dan tot
de laatste minuten, seconden voorafgaand aan de start van het
5de dan examen! 
in deze 4-jarige periode moet er bij de jodoka een mentale
wijziging in techniek en attitude ten opzichte van het jodo
teweeg worden gebracht. dit is geen eenvoudige opgave. Het is
een complex geheel dat betrekking heeft op de ontwikkeling van
technische, fysieke en mentale aspecten. 

de ontwikkeling van jodo is beïnvloedt door wapens als het
zwaard, speer en hellebaard. Zo ontstond een verscheidenheid
aan techniek. nadat de basistechnieken (kihon tandoku en sotai
dosa) zijn aangeleerd gaat men verder met het leren van vele
vormen (kata). deze vormen worden beoefend in tweetallen: 
de zwaardzijde (uchidachi) en jo zijde (shidachi). er wordt geen
beschermende uitrusting (bogu) gedragen zoals in kendo. 
Binnen de structuur van de vormen wordt gebruik gemaakt van
echte trainingsoefeningen met als doel de jo als een echt wapen
te kunnen hanteren. ondanks het feit dat het jodo qua ontwik-
keling met de moderne tijd is meegegaan, blijft de jo in zijn

wortels – zonder compromissen te
hebben moeten sluiten – nog steeds een
strijdvaardig wapen. 

aan het kunnen implementeren van een
term als “strijdvaardigheid in jo techniek”,
gaan heel wat adequate en efficiënte
trainingsuurtjes vooraf. kevin Groos
startte op 9-jarige leeftijd met jodo,
terwijl Loek Lexmond dit deed op 52-jarige
leeftijd. kevin groeide wedstrijdtechnisch
uit tot een gevreesd en gerespecteerd
tegenstander, die vele nationale en
internationale kampioenschappen op zijn
naam zette op zowel jodo- als iaidoge-
bied. Loek behaalde ook nationaal en
internationaal diverse mooie resultaten
en liet bovendien meerdere malen zien
wat onder FiGHTinG SPiRiT moet worden

verstaan. nu was voor beiden (kevin na circa 16 jaar en Loek na
circa 13 jaar) het moment aangebroken om tijdens het 5de dan
examen te laten zien, wat zij op jodo gebied in hun mars hebben.
Loek en kevin behoren samen met anderen binnen kiryoku dojo
tot de kaderleden. Zij geven naast het volgen van trainingen ook
al vele jaren les binnen deze dojo. Gedurende deze jaren – jodo
lange termijn ontwikkeling – hebben zij die mentale wijziging in
techniek en attitude ondergaan. dit kan alleen dan wanneer met
regelmaat wordt getraind en het niet blijft bij louter theoretise-
ren. 

We maken even een zijsprong en proberen iets te begrijpen van
ontwikkelingen op lange termijn en gedachten die vroeger
bestonden en tegenwoordig worden aangehangen. Probeer zelf
na te denken en dwarsverbanden te leggen of zaken te absorbe-
ren en af te wijzen. Lang geleden dacht men dat de mens het
eigen welzijn kon beheersen. Men dacht dat het mogelijk was
jezelf te genezen door je gedachten te corrigeren. Later dacht
men dat door jezelf te focussen op positieve gedachten, het
mogelijk is om negatieve gedachten te vermijden, waardoor de
mens bepaalde ziekten kon uitbannen. natuurlijk is het waar dat
we in enig opzicht controle kunnen uitoefenen op onze gezond-
heid. door jezelf te onderwerpen aan fysieke training, het tot je
nemen van de juiste voeding en niet te roken, is het mogelijk het
risico op hart- en vaatziekten te reduceren. in het verleden
dacht men ook dat onderdrukte emotionele conflicten de reden
waren voor vele fysieke ziekten. Hypertensie (hoge bloeddruk)
bijvoorbeeld vond men het product van de onmogelijkheid om te
gaan met vijandige impulsen. ondanks het feit dat moderne
doktoren onderbouwd zulke beweringen hebben afgewezen,
staat de medische literatuur bol van studies naar de mogelijk-
heid dat positieve karaktereigenschappen zoals optimisme,
spiritualiteit en het zijn van een mededogend mens, geassoci-
eerd worden met een goede gezondheid. als iemand van een
ziekte of ongeval op bovennatuurlijke wijze geneest, wordt zo
iemand omschreven als een “vechter” en onomstotelijk staat
vast dat zo iemand ook een “vechter” is. of dit “beter worden”
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iets met FiGHTinG SPiRiT heeft te maken, is een totaal andere
materie, en moet in twijfel worden getrokken. 

anderen zeggen dat compassie iets is dat belangrijk is in het
leven. een uitspraak van dalai Lama is: 

“ I f  y ou  wan t  o t h e r s  t o  b e  h a p p y ,  p r a c t i s e
compa s s i o n .  I f  y ou  wan t  t o  b e  h a p p y ,  p r a c -

t i s e  c ompa s s i o n . ”

de sleutel om compassie te ontwikkelen in je leven is om er een
dagelijkse training van te maken. denk bijvoorbeeld tijdens je
ochtendmeditatie (kan ook de autorit naar je werk zijn) aan je
interactie met anderen en laat dit later op de dag reflecteren.
Wat is compassie? 
Sorry lezers, maar we stappen over op een engelse definitie van
“Compassion”: 
“Compassion is an emotion that is a sense of shared suffering,
most often combined with a desire to alleviate or reduce the
suffering of another, to show special kindness to those who suffer.
Compassion essentially arises through empathy, and is often
characterized through actions, wherein a person acting with
compassion will seek to aid those they feel compassionate for.
Compassion differs form other forms of helpful or human behaviour
in that its focus is primarily on the alleviation of suffering. Rule: Do
to others what you would have them do to you.”

er zijn studies waarin wordt gezegd dat het ontwikkelen van
compassie in je leven fysieke voordelen oplevert, zoals het
tegengaan van het verouderingsproces en het minder hebben
van de zogenaamde stress hormoon (cortisol). daarnaast zijn er
nog andere voordelen, welke zich op het emotionele en spirituele
vlak bevinden. Belangrijkste voordeel is dat het je helpt om blijer
te zijn, hetgeen ook geldt voor degenen rondom jezelf.
Voordat we afdwalen, want de lezer denkt nu toch wel, het ging
toch om jodo, zal ik een paar zaken verduidelijken, omdat een
aantal zaken hierboven beschreven overeenkomstig zijn met een
aantal zaken die spelen tijdens de lange termijn jodo ontwikke-
ling.

Bijvoorbeeld in het aanleren van het hanteren van compassie
wordt onder andere gezegd dat het hebben van een ochtend- 
en avond ritueel belangrijk is. 

• ’s Ochtends moet je gaan denken dat je heel gelukkig bent dat je
wakker wordt. Je bent in leven! Dat leven is zeer waardevol en mag
niet worden verwaarloosd. Alle energie moet worden aangewend
om jezelf en anderen te ontwikkelen. Ontwikkel je hart en deel het
met anderen. Streef verlichting na en wordt niet kwaad op
anderen en denk niet slecht over anderen.
• ’s Avonds moet je tijd nemen om de dag te laten reflecteren. Denk
over datgene wat je hebt gedaan en hoe je daarmee bent omge-
gaan. Denk aan, het in de ochtend voorgenomen doel(en) en ga na
of dit doel in harmonie met je sociale omgeving is bereikt en hoe
goed je dat hebt gedaan. Denk aan datgene wat hierin is te
verbeteren. Wat heb je geleerd van de ervaringen gedurende die
dag. Ook niet onbelangrijk is te herkennen wat je met anderen
gemeen hebt. In plaats van te onderkennen welke verschillen er

zijn tussen jezelf en anderen. Tenslotte zijn we allemaal levende
wezens met dezelfde behoeften. 

in bovenstaand ochtend- en avond ritueel zien we al verscholen
trainingstechnieken voor de jodo lange termijn ontwikkeling. 
Zij die weten zeggen niets, zij die niet weten zullen vragen
stellen. 

Terug naar de jodo werkvloer en de jarenlange voorbereiding op
het 5de dan examen. Voor mij als leraar zie ik het examen als een
afsluiting van de beginperiode van de jodo ontwikkeling bij de
jodoka. HiRoi Sensei zei dat destijds al, toen hij ons meldde: “Zo
nu zijn jullie 5de dan jodo, maar jullie kiai (schreeuw) kan nog
beter worden ontwikkeld!”
nu begint de studie van jodo. 
of zoals Louis ViTaLiS Sensei (7de dan iaido, 7de dan jodo, 7de
dan kendo) in Museido dojo tijdens een kendo training ongeveer
zei: “1ste t/m 3de dan is de beginnersgroep; vanaf 4de dan komt
er als het ware steeds een nieuw onderdeel bij in de ontwikkeling
van de kendoka. Met ultieme doelen als het kunnen lezen van de
tegenstander; het kunnen overnemen of zelfs voorzien van het
ontstaan van initiatief bij de tegenstander en het kunnen
controleren van de tegenstander zonder ogenschijnlijke inspan-
ning. Hetgeen berust op opgedane kennis en ervaring en de juiste
toepassing van de technieken qua executie, coördinatie en
timing in overeenstemming met de leeftijd van de uitvoerende
kendoka. kortom: luister naar de instructie en aanwijzingen van
de Sensei en voer op het moment suprême de door de Sensei
omschreven taken en opdrachten tijdens examens en wedstrij-
den uit, hetgeen vaak een positieve uitwerking zal hebben op het
resultaat. 
de beoordelingscriteria in jodo en dus de lijnen waarlangs
gewerkt moet worden om het beoogde resultaat te bereiken zijn: 

Voor  1 s t e  k y u  /  1 s t e  d an  t /m  3 d e  d an :  
• Gepaste manier van kleden (chakuso) en etiquette (reiho)
• een correcte houding (shisei o tadasu)
• Slagen en stoten (datotsu) in overeenstemming met de
basisprincipes
• Voldoende spirit (kisei)

Daarnaa s t  v oor  4 d e  e n  5 d e  d an :  
• Bekwaamheid in gebruik van tijd/ruimte (ma), gevechtsafstand
(ma-ai) en hoeken/richtingen
• Bekwaamheid in gebruik van jo en zwaard (bokken/tachi)
• Geest, jo en lichaam in harmonie (ki-jo-tai-ichi)

Naa s t  b o v en s ta ande  v oor  hog er e  d an e x a -
mens :  
• Logica, rationele uitvoering (riai)
• eigen kenmerkende stijl en waardigheid van de deelnemer

er zijn twee manieren voor de jodoka om zich voor te bereiden
kort voor deelname aan het jodo examen: 
1. Train de benodigde exameneisen, d.w.z. de vereiste vormen
(kata)
2. Train zo hard als je nog nooit hebt getraind en absorbeer dat
wat noodzakelijk is en vermijdt het onnodige. 
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in kiryoku dojo gaan we voor methode 2!
Het verschil tussen methode 1 en methode 2 is: 

1) examenkandidaten die zich hebben voorbereidt volgens
methode 1 spelen als het ware een routinematig deuntje af,
binnen welke contouren wel “correct” wordt gehandeld, maar
waar het MenTaaL FYSieke aSPeCT, én de FiGHTinG SPiRiT én
de diePGanG Van TeCHniek totaal ontbreekt. er vindt géén
gevecht plaats. kortom: men voert de jo technieken zo uit, dat
de jo van een strijdvaardig wapen wordt geminimaliseerd tot een
hardhouten stok die zich louter en alleen beweegt tussen twee
personen waardoor een vrijwel theoretische ontmoeting tussen
jo en zwaard plaatsvindt. 

2) examenkandidaten die zich voorbereiden conform methode 2,
hebben de wachttijd tussen 4de en 5de dan niet verkeerd benut.
indien deze wachttijd verkeerd zou zijn benut, zou het niet
mogelijk zijn om kort voorafgaand aan het examen te trainen
volgens methode 2. 
de 4 jaar durende leerschool tussen 4de en 5de dan is: 
• een education Permanente 
• Én een periode vol met Trial and error.
doordat de theorie van SHUHaRi in de praktijk is nageleefd en de
leerling tijdens de aanleerfase van diverse technieken datgene
wat de leraar opdraagt niet in twijfel trekt, zal uiteindelijk de
gewenste fysieke mentale wijziging optreden bij de jodoka. 
daarnaast zijn respect en toewijding twee heel belangrijke
aspecten. Luisteren en tijdens jodo activiteit kunnen afwachten,
zijn minstens even belangrijk. kunnen analyseren van de eigen
techniek, kan dan alleen wanneer er in voldoende mate diep-
gaande studie van jodo aan is vooraf gegaan. in de 4-jarige
periode is er een constante interactie tussen leraar en leerling
met als resultaat het kunnen uitvoeren van methode 2 kort voor
het examen. d.w.z. de leraar kan de leerling tot het allerlaatste 
moment instrueren waarbij de gegeven instructies onmiddellijk
geïmplementeerd kunnen worden door de leerling. Zonder dat dit
een negatieve invloed heeft op de leerling. Waardoor het exa-
menniveau van de leerling ultieme hoogte bereikt. de leerling lijkt
op dat moment op een constant absorberende spons die de
reeds behaalde kwaliteit een nog efficiënter en effectiever randje
geeft. 

de verhouding tussen leraar en leerling is er één van MUTUaL
PoLiSHinG. de leerling is een spiegel voor de leraar. Zo leraar, zo
leerling (hetgeen natuurlijk niet in alle gevallen opgaat). 
Tijdens de bovengenoemde 4-jarige periode, is het een vallen en
opstaan voor de leerling. dit gaat soms gepaard met “pijnlijke
perioden” (periods of suffering), waarin de leerling het licht aan
het einde van de tunnel niet meer kan zien. Het zijn juist deze
perioden waarin een basis, of beter uitgedrukt, een fundament
wordt gelegd waarop de echte ontwikkeling van de leerling naar
het 5de dan niveau jodo kan worden geconstrueerd. Zonder dit
fundament kan methode 2 kort voor het doen van het examen,
niet worden uitgevoerd. eenvoudig niet, omdat de leerling zonder
dit fundament, fysiek en mentaal niet begrijpt waarover het gaat.
Men kan dit niet verhelpen door een hogere dangraad als
uchidachi te plaatsen tegenover shidachi (de examenkandidaat).
Reden: er is geen begrip gekweekt bij shidachi. Zonder begrip is

geen analyse mogelijk. Zonder analyse is er geen zelfkennis. 
Bij het ontbreken van zelfkennis kan er geen reflectie plaatsvin-
den. Zonder reflectie is er geen absorptievermogen tijdens
dagelijkse trainingen (“keiko”). Zonder absorptievermogen is de
leerling niet in staat onnodige technische zaken te herkennen of
om aan te kunnen voelen wat uchidachi en shidachi met elkaar
gemeen hebben of waarin ze van elkaar verschillen. Hierdoor is
men niet in staat het verschil te zien en te kunnen benutten
tussen het zwaard en de jo. Zonder adequate, efficiënte en
effectieve training kan er geen stress zijn en is er dus geen
verweer tegen de druk tijdens het examen. Waardoor men niet in
staat is om de opgewekte energie op positieve wijze naar buiten
toe te laten uitstralen, waardoor er géén FiGHTinG SPiRiT kan
worden getoond. 

Enk e l e  t r ad i t i o n e l e  o v e r l e v e r i n g en  u i t  h e t
J o do
jaren geleden kreeg Louis Vitalis Sensei tijdens een jodostage in
engeland van jock Hopson Sensei een boekje met de titel
“SHindo MUSo RYU jodo en HaaR TRadiTie.” 
Het is geschreven door HaMaji koiCHi (jodo hanshi 8e dan), één
van de leerlingen van SHiMiZU Sensei, die de hoogste jodo
menkyo (diploma) hebben ontvangen. Uit het hoofdstuk “enkele
traditionele overleveringen uit het jodo”, heeft Louis Vitalis
Sensei enige stukken vertaald. de titel van elk stukje is in
klassiek japans geschreven en het is niet altijd mogelijk een
zinnige vertaling te geven van de soms raadselachtige zinnen.

1 .  “ Door  j o do  h e l p  j e  d e  men s en  me t  j e  l i -
c h a am .  J u i s t  d at  i s  d e  weg  va n  d e  s amoera i . ”  
Het SHindo MUSo RYU jodo maakt een hardhouten, rechte,
ronde stok van 4 shaku, 2 sun, 1 bun (plm. 1.28 m) lengte en 8 bun
(plm. 2.4 cm) in doorsnee tot wapen en het wordt beoefend in 64
kata met een tachi (zwaard) als tegenstander. Het is door MUSo
GonnoSUke, die de geheimen van de kaToRi SHinTo RYU en de
kaSHiMa SHin RYU had doorgrond, uitgevonden in de keicho tijd
(1596 – 1615), toen realistische zwaardvechtmethodes tot volle
rijpheid waren gekomen. een jo is recht, rond en hard en deze
drie kenmerken drukken wijsheid, welwillendheid en dapperheid
uit. MUSo GonnoSUke vond dat Bushido inhield dat je altijd,
zonder te verslappen, deze drie deugden moest polijsten en dat
een wapen niet diende om mensen te verwonden of te doden,
maar dat je belangrijke zaken in de wereld met hart en ziel en
alles wat je geleerd hebt, moet ondersteunen. Met de bedoeling
dat jodo dient om mensen te steunen en te leiden probeerde
MUSo GonnoSUke het te verbreiden, niet alleen voor de bushi
maar voor iedereen die Bushido een warm hart toedroeg.

2 .  “ Ook  god en  e n  b o eddha ’ s  man i f e s t e r en
z i c h  i n  e e n  s t em  me t  e e n  s c hr e euw  “ KATSU ! ”  
kaTSU betekent: iemand beslist omver werpen, het ontwikkelen
van je spirit. 
kaTSU is een kreet uit het Zen-Boeddhisme om verkeerde
gedachten of dwalingen uit te bannen. Met de kracht van je
stem ( = het oplezen van magische boeddhistische spreuken)
waarin je hart en ziel legt, kan je kwannons verschijning zien en
kun je mensen betoveren en doden. ook nu hoor je vaak nog dat
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je met een schreeuw “kaTSU!” verlichting kunt bereiken of dat
als de wil van je geest zich in geluid manifesteert, een wonderlijk
goddelijk antwoord plaatsvindt. de ene schreeuw die ontstaat
uit de wil met een slag iemand te doden, wordt een onzichtbare
kracht, waarmee je het “hart” van de tegenstander slaat en
tegelijkertijd wordt het een kracht waarmee je de wil van de
tegenstander kan controleren, ongeacht of de schreeuw hard of
zacht is. Mensen die budo een goed hart toedragen moeten dit
naast techniek goed bestuderen.

3 .  “ U ch i d a ch i  i s  h e t  zwaard  d at  s n i j d t  a l s
h e t  j e  a a nr a ak t !  We e s  i n  j e  h a r t  n i e t  b e -
v r e e sd  v oor  h e t  zwaard . ”  
de UCHidaCHi in SHindo MUSo RYU jo is een tachi van 1 kan
(japanse gewichtsmaat) en je dient je bewust te zijn van het feit,
dat in de kata, tachi en kodachi gebruikt worden die alles
kunnen snijden, zodat deze kata ook wel “SHinkenGaTa”
genoemd worden (echte zwaard kata). Het is echter werkelijk
jammer te moeten constateren dat er de laatste jaren veel jodo
beoefenaars zijn die de tachi slechts als een houten stok zien en
zelfs geen onderscheid meer maken tussen zwaard en stok. de
tachi is weliswaar van hout gemaakt maar anders dan de shinai
in kendo, waarmee om punten gevochten wordt, wordt de
bokken als “SHinken” (echt zwaard) gebruikt, met als doel
“kiRiTaoSU” (neerhouwen) en ook de SHijo (degene die de jo
vasthoudt) moet het zien als SHinken en zonder te twijfelen
aan de echtheid van de oude kata moet hij de jodokata nauwge-
zet uitvoeren en vooral niet bang zijn voor het zwaard. 

4 .  “ H e t  l o k a a s  v oor  i e mand  d i e  e e n  s n i j d e nd
voorwerp  va s t houd t .  J u i s t  h e t  s l a an  me t  d e
pun t  i s  d e  s l a g t e chn i e k  va n  d e  j o . ”  
als de tegenstander met zijn zwaard via een lijn slaat, zodat hij
snijdt, is het onvermijdelijk dat hij, zonder zich te realiseren dat
hij met een slag ter plekke geveld kan worden, de botte stok
negeert en denkt te kunnen profiteren van de botheid van de
stok door uit alle macht op me neer te houwen. een slag met de
jo, anders dan de zwaardslag, moet zodanig zijn dat de tegen-
stander je niet gemakkelijk kan benaderen. Met andere woorden
je moet het naderbij komen van de tegenstander voorkomen
door bijvoorbeeld met het uiteinde van de jo naar het gelaat te
slaan of de jo op een kYUSHo (een gevoelige plek van het
lichaam) te richten als je op de pols slaat. een dergelijke slag
noemt men “slaan met de punt” en dit is volkomen verschillend
van de slag met het zwaard waarbij je met een streep slaat. Bij
het zwaard gebruik je de bovenste 10-15 cm, bij een jo de boven-
ste 3 mm.

5 .  “ H e t  zwaard  i s  va n  s ta a l ,  d e  j o  i s  va n
hou t ,  z ond er  g e l u i d  t e  mak en ,  m e t  h e t  g e -
vo e l  va n  e e n  ronde  b eweg i n g  g l i j d e nd  t e
l at en  g a an . ”  
Het zwaard is in vele opzichten superieur aan de jo en alleen de
aanblik al van het zwaard kan de mens overrompelen. Met de
instelling “de zwakkere overwint de sterkere”, zonder het zwaard
te vrezen, moet je, als je het zwaard wegslaat niet zomaar tegen
het zwaard slaan, maar je moet als het ware “inschuiven”, van de

punt van het zwaard in de richting van de tsuba. ook als je de
slagen opvangt, moet je, net als bij SURiaGe WaZa, de snijkant
van het zwaard vermijden en een glijdende beweging maken. Met
dit stukje wordt gedoeld op de voor jodo zo kenmerkende
technieken zoals HikioToSHi UCHi en MakioToSHi UCHi. Bij
dergelijke technieken is het de bedoeling dat je het zwaard van
de tegenstander uit het midden weghaalt, waarna je de punt van
de jo snel in de richting van het gezicht van de tegenstander
beweegt om het te controleren. dergelijke technieken moeten
niet worden opgevat als “slaan”, maar eerder als “duwen”. als een
jodo meester deze technieken uitvoert, hoor je ook bijna geen
geluid. door het inschuiven langs het zwaard echter, kan hij
zoveel kracht ontwikkelen, dat hij het zwaard met gemak meters
ver kan laten wegvliegen. 

6 .  “ T e rw i j l  j e  o n tw i j k t ,  s l a  j e  va n  b e n ed en
naar  b o v en  o p  d e  p o l s  e n  c on t ro l e e r  j e  d e
og en .  B e g i n  j e  t e c hn i e k  n ad at  j e  d e  houd i n g
( va n  d e  t e g en s tand er )  v e r s toord  h e b t . ”  
dit is de uitleg van de voorbereidende beweging van kURiTSUke,
kURiHanaSHi en TaiaTaRi. Tegenwoordig wordt het zwaard in
de kihon op de tsuka opgevangen en duw je van beneden af. in
werkelijkheid echter is het niet mogelijk de neergaand slagbewe-
ging direct om te zetten in kURiTSUke, kURiHanaSHi of
TaiaTaRi door alleen maar op de tsuka te duwen. in feite moet je
niet op de tsuka, maar op de kote van beneden af slaan en als de
punt van de jo voor een moment op het gezicht van de tegen-
stander wijst, verliest hij zijn balans en die kans grijp je om één
van die drie technieken uit te voeren.

7 .  “ H e rha a l  d e  oud e  k ata  z onder  ook  maar
e en  b e e t j e  t e  tw i j f e l e n .  “ K I J O TA I ”  ( s p i r i t ,  j o ,
l i c h a am )  ma ak  j e  j e  o p  n atuur l i j k e  w i j z e
e i g e n . ”  
als je, training na training, de kata die onze leermeesters hebben
overgebracht zonder enige twijfel aan hun echtheid, 100, 1000
maal herhaalt, dan leer je voor je het weet de juiste momenten
voor de aanval en de verdediging, al naar gelang de houding van
de tegenstander en worden jo en lichaam één. 
Het is net als een onervaren typist, die eerst naar de tekst kijkt,
dan naar het toetsenbord en vervolgens de toets indrukt en de
ervaren typist die alleen maar naar de tekst kijkt en zonder naar
het toetsenbord te kijken de juiste toetsen indrukt. 
de kalligrafieleraar van mijn vader zei: “de volgorde van de
training is:
1. Schrijf niet met je vingers maar met je hand.
2. Schrijf niet met je hand maar met je arm.
3. Schrijf niet met je arm maar met je schouder.
4. Schrijf niet met je schouder maar met je lichaam.
5. Schrijf niet met je lichaam maar met je hart.
6. Schrijf niet met je kokoRo (hart, ziel, geest) maar met je MU-
SHin (niet-hart/ziel/geest).
7. Schrijf spontaan!
Mensen die Budo training beginnen hebben vaak de neiging om
zich bij het oefenen van kata af te vragen: “maar als de tegen-
stander nu eens zus of zo zou doen”, of “kun je in dat geval niet
beter dit of dat doen”. de klassieke Budo training door middel
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van kata gaat er echter vanuit dat de student, als hij ijverig en
trouw de kata doet, de aangeleerde technieken in een echt
gevecht op spontane wijze op de juiste manier zal toepassen. 

8 .  “ Zowe l  u ch i d a ch i  a l s  s h i d a ch i  moe t en  b i j
v ooru i t  e n  a c h t e ru i t  b ewegen  e e n  a a n va l -
l e nd e  i n s t e l l i n g  h e b b en .  A l s  z e  d at  n i e t
h e b b en  i s  h e t  n e t  a l s  e e n  b a l l e t . ”  
Wij, die aan het trainen zijn op de manier zoals onze meesters
het aan ons hebben nagelaten, moeten (zowel uchidachi als
shidachi) altijd vol zin van “FiGHTinG SPiRiT”. Uchidachi moet,
met trots en waardigheid (kiGURai) en zonder te verslappen, als
de kata “naar voren” voorschrijft naar voren gaan en als de kata
“terugtrekken” voorschrijft niet naar achteren weg vluchten maar
met kiRU (snijden) in gedachten naar achteren stappen. SHijo
(degene met de jo, shidachi) moet tevens zijn ogen altijd op
uchidachi gericht houden, de ki (spirit) van de tegenstander
lezen en de kansen op het juiste moment benutten. omdat je
weet waar je moet slaan en steken in elke kata, ben je als SHijo
snel geneigd je aandacht ten aanzien van de uchidachi te
verliezen, waardoor de kata slechts tot een ballet vervalt.

9 .  “ D e  k r a ch t  va n  h e t  v e rmeerd er en  va n  d e
mar t i a l e  d eugden  door  d e  j o .  H e t  houd t  n i e t
o p  b i j  j e z e l f ,  g e e f  h e t  d oor  t o t  i n  d e  e e u -
w i gh e i d . ”  
Laten we de Budo genaam jodo, die aan het ware Bushido is
ontsproten, aan zoveel mogelijk mensen bekend maken. Met de
kracht daarvan laten we niet alleen onze mogelijkheden maar die
van iedereen vol tot hun recht komen. Zo kunnen we in deze
moeilijke tijden de geest van het jodo tot basis van de wereld-
vrede maken.

Terug naar het 5de dan jodo examen! 
Bovenstaande overleveringen proberen wij in kiryoku dojo
gestalte te geven. in de afgelopen jaren heb ik als leraar gepro-
beerd er bij Loek en kevin zoveel mogelijk in te gooien, waardoor
er nu langzamerhand een mooi totaalbeeld aan het ontstaan is.
een totaalbeeld voor dit moment. Het jodo alsmede Loek en
kevin is nog steeds in ontwikkeling, hetgeen ook geldt voor het
jodo van de leraar. Het resultaat tijdens het examen van Loek en
kevin was dat van een goed gevecht met als klap op de vuurpijl
dat beiden slaagden voor hun 5de dan jodo! Proficiat en respect!
Spontane reacties uit het publiek bereikten het duo. Beiden zijn
in staat tot zelfreflectie en absorbeerden wat noodzakelijk werd
gevonden en wezen negatieve geluiden af, zonder zich gesloten
op te stellen voor opbouwende kritiek. Hierdoor behaalden ze
niet alleen het gewenste diploma, maar toonden BeGRiP van de
gevraagde jo technieken op dit niveau. nederland is weer twee
5de dangraden rijker. Loek en kevin zullen daar waar nodig
(lokaal, nationaal en internationaal) hun aangeleerde wijsheden
delen met andere jodoka. als leraar besluit ik dit artikel door te
zeggen dat de trainingsperiode voor 6de dan is begonnen! 
de komende 5 jaar zal hier binnen kiryoku dojo op worden
geïnvesteerd. natuurlijk geldt dit ook voor iaido, waar dezelfde
rituelen plaatsvinden, maar daarover meer in een ander artikel.

René van Amersfoort
Kiryoku dojo
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Kendo-seminar 2011  Amsterdam
van 5 tot en met 7 augustus werd in amsterdam het 4de kendo Summer Seminar gehouden.
een impressie.
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Muso  S h i n d en  R yu

Oroshi
Takane yori 
Fukiorosu kaze 
Tsuyokereba 
Fumoto no kigi ni 
Yuki mo tamarazu

Van de hoge bergtop 
Giert de wind omlaag
Met zoveel kracht
dat op de bomen beneden 
Geen sneeuw blijft liggen.

oroshi vertoont grote overeenkomsten met de voorgaande kata
in de Chuden-reeks, Ukigumo. Maar ook een groot en wezenlijk
verschil, dat helder tot uitdrukking komt in dit gedicht.

De  k ata
opnieuw zit de tegenstander rechts naast je en probeert hij je
tsuka te grijpen.  dit keer ontwijk je die aanval niet: je draait je
naar hem toe en bevrijdt je zwaard door de tsuka met een
draaiende beweging omhoog te brengen, tot bij je linkeroor.
Tegelijk ben je omhoog gekomen op de linkerknie, met de
rechtervoet daar vlak naast.

Hij grijpt nu zijn eigen zwaard en vanuit je hoge positie sla je hem
meteen met de kashira op zijn rechterhand. Zonder te stoppen
breng je het zwaard weer omhoog en trek je het achter hem, om
een nukitsuke over zijn buik en armen te maken. Hierbij draai je je
linksom weg en laat je je gewicht zakken. je zwaard pint de
tegenstander vast.

je gebruikt vervolgens dezelfde technieken als in Ukigumo om de
tegenstander met een snijdende beweging om te gooien en je
zwaard in positie te brengen voor de genadeslag. alleen het
voetenwerk verschilt. Bij het omgooien blijft je linkerknie namelijk
op de grond terwijl je jezelf opricht: dat geeft de techniek veel
kracht. daarna stap je uit met rechts en breng je de linkerknie
naar achteren om haaks op de tegenstander uit te komen voor
je kiri-oroshi. 

De  va lw i n d
in deze kata is de valwind, ofwel oroshi, uit het gedicht niet
moeilijk terug te vinden. Valwinden zijn koud en hard. Ze bestaan
uit luchtstromen van hoge dichtheid die door de zwaartekracht
omlaag worden getrokken. Vooral in de herfst en winter gieren ze
langs de hellingen naar beneden, vaak met zulke krachtige
windstoten dat ze schade veroorzaken. 

in dit gedicht zie je de valwind vooral in de nukitsuke, waarbij de
tegenstander het staal voor zijn gezicht langs omlaag ziet flitsen.

Het zwaard stopt niet voor het de basis van zijn kracht, het
centrum van zijn lichaam, onder controle heeft. de voorafgaande
slag met de kashira is daarvan een voorproefje, en de kiri-oroshi
de voleinding: keer op keer daalt het zwaard neer, als een wind
die door merg en been dringt.

de actie is hier dus verticaal, waar ze bij Ukigumo, de ‘drijvende
wolken’ vooral horizontaal was. Bovendien neem je dit keer geen
afstand tijdens het gevecht: je kruipt bovenop je tegenstander
en geeft hem geen kans om terug te komen.

opnieuw is de wind de drijvende kracht, maar hij neemt nu niet
af. de tegenstander vindt pas rust als het voor hem allemaal
voorbij is.

Aad van de Wijngaart
Iaido 7-dan renshi

Koryu
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S h i n k ag e  R yu

Wijze lessen uit Nagoya
Vorige maand, juli 2011, was het zover, ik mocht, alweer voor de 4e
keer, naar nagoya. dat omdat de uitslag van de europese
Shinkage ryu Taikai positief voor mij uitviel! Wat een mazzel zeg!
een vol weekend privéles krijgen van Matsuoka sensei en
kinomoto sensei, de twee leiders op gebied van Shinkage ryu.

Hoe ziet zo’n reis er ongeveer uit? in een notendop…
donderdag met het vliegtuig naar osaka, vrijdag aankomst en
met de Shinkansen naar nagoya. daar wordt je opgewacht door
twee dol enthousiaste sensei, voor een middag sightseeing. 
Het hele weekend trainen, waarbij ze je zoveel mogelijk willen
leren en dan mag je maandagochtend vroeg weer naar huis. 
elke keer is het weer zo’n ongelooflijke leuke maar vooral ook
leerzame ervaring.
Wat je vooral niet moet vergeten is dat als je in japan komt, je
als een echte gast wordt ontvangen, in de ouderwetse zin van
het woord. dat betekent dat voor je wordt gezorgd van top tot
teen. Probeer dus nooit een rekening te betalen bij de lunch of
het diner, tenzij je een woeste sensei wilt zien. Zorg voor
voldoende cadeautjes, omiyage, voor iedereen. Vooral voor de
dames die tijdens de trainingsdagen je lunch verzorgen. 
Het mooiste cadeau wat je de sensei terug kan geven is… inzet
door keihard te trainen! ja, natuurlijk wordt je fysiek helemaal
gesloopt. Het is immers 38 graden Celsius in nagoya in de maand
juli en de dojo is een mooi maar oud zaaltje zonder airco.
oftewel, het zweet druipt al van je af zodra je het iaido spul aan
trekt.  Maar ja, dat geldt voor iedereen en de sensei hoor je ook
niet klagen, dus gaan met die banaan. je geniet van elke minuut,
ook al ben je moe, glijden je voeten weg van het zweet en heb je
blaren op je handen. en blaren had ik, wel 3 per hand, zodat ik
zondagmiddag “mummiehandjes” had van al het witte sporttape.
Tja, Matsuoka sensei zei nog zo tegen me; “Relax” en “Soft
hands”! 

in slechts twee dagen leer je weer zoveel dat het teveel is om
hier te melden. Wel wil ik graag twee begrippen delen die de
sensei erg belangrijk vonden: “Tame” en “Toita no seme”

Tame (溜めof ため)
de officiële vertaling uit het kendo woordenboek luidt als volgt:
“When responding to the opponent’s attack or producing a WAZA,
the condition of being composed both mentally and physically and
maintaining a spiritually replete state despite the tense situa-
tion.”
Het gaat dus om een moment van zowel geestelijke als fysieke
gesteldheid tijdens een gevecht, vlak voor een aanval. 
om dit diepgaande onderwerp wat beter te begrijpen gaf
kinomoto sensei aan dat tame vergeleken kan worden met het
gevoel alsof je in een achtbaan zit: de achtbaan wordt langzaam
omhoog gereden via de motor tot aan de eerste piek – het
hoogste punt – waarna het met hoge snelheid naar beneden

raast. de gesteldheid/gevoel van tame is dan te vergelijken met
het moment op het hoogste punt, een fractie van een seconde
(misschien 0.01 of 0.1 sec) voor je naar beneden raast.
op dat moment, in een waza, beslis je: wie is je tegenstander
(vijand of toch vriend), val ik wel of niet aan en hoe val ik aan. 
dit moment is zeker geen stopmoment, maar hoogstens een
lichte vertraging zodat je de gevechtsituatie goed kunt beoorde-
len. een voorbeeld van een “tame-moment” is in ipponme Mae.
na nukitsuke moet er een snelle furikaburi gemaakt worden.
echter, we moeten onze tegenstander goed in de gaten houden
en in een fractie van een seconde of je vijand er nog is om je aan
te vallen. Matsuoka sensei vertelde dat voor dat moment geldt:
“kun je stoppen met je snede na de furikaburi? de verwachte
tegenstander kan namelijk ook je vriend zijn in plaats van je
vijand”. Zonder tame is dat onmogelijk.

Toita no seme （戸板の攻 )め)

deze term beschrijft een manier van bewegen tijdens het naar
voren lopen en/of benaderen van een vijand. Wederom gaat het
om zowel de fysieke als geestelijke gesteldheid. Toita betekend
hier “schuifdeur” 
Volgens Matsuoka sensei betekend Toita no seme: “alsof je in
een rivier tegen de stroom in staat waarbij je een schuifdeur vast
houdt. Terwijl je de deur met je handen dwars op de stroom
houdt (90 graden), loop je langzaam tegen de stroom in. Toita no
seme gaat dan met name over de houding van het onderste deel
van je lichaam op dat moment.

Uiteraard zijn dit slechts mijn eigen belevingen van deze wijze
lessen, maar hopelijk geeft het een idee van twee moeilijke maar
zeer belangrijke begrippen in zowel iaido als kendo. en dan nog
toepassen, want weten is helaas geen kunnen, maar wel een
stap in de goede richting. 

Elaine van Ommen Kloeke



ZANSHIN I 2011.3−16

I a i d o  S em i n a r  S t e v en ag e  ( G roo t -Br i t ta nn i ë )

Van 31 juli t/m 2 augustus hebben jolanda, Liam en ik deelgeno-
men aan het iaido-seminar in Stevenage. dit seminar werd geleid
door ishido Sensei, daarbij geholpen door o.a. Morita Sensei en
oshita Sensei. Het was dit jaar een heel druk seminar met
ongeveer 170 deel- nemers. na het bijspijkeren van de ZnkR kata
werd de groep verdeeld in examenkandidaten en beoefenaars van
de verschillende koryu, waarbij wij o.l.v. Morita Sensei en oshita
Sensei de jikiden kata hebben getraind. Het was een leerzaam
seminar. Mijn speciale dank gaat uit naar aad en Willem (kendo
kai den Haag) voor de gezelligheid die ik genoten heb in de
spaarzame vrij tijd tijdens het seminar.

Voor geinteresseerden staan de foto’s hier: 
http://hollandjikidenkan.nl/Fotos/Paginas/Stevenage_2011.html

I a i d o  S em i n a r  i n  Magg l i n g en  ( Zw i t s e r l and )

na het seminar in Stevenage was de beurt aan het seminar in
Magglingen in Zwitserland.
dit seminar vond plaats op 6, 7 en 8 augustus. Met jolanda en
Liam in de auto die kant opgegeaan. Best een eind rijden.
ongeveer 850 km.  dit seminar werd geleid door Morita en oshita
Sensei, daarbij ondersteund door Peter West Sensei en Fay
Goodman Sensei en stond in het teken van de koryu kata. de
eerste ochtend werden de ZnkR kata onder handen genomen en
’s-middags de koryu kata. Bij het doornemen van de diverse kata
valt op hoeveel er nog te leren valt. op dag 2 ging de aandacht
uit na wedstrijden en het beoordelen daarvan. Voor mij was dit

de eerste keer en was het zeer leerzaam. op de laatste dat
werden de koryu kata wederom getraind. al bij al ook weer een
zeer leerzaam seminar.

Voor geinteresseerden staan de foto’s hier:
http://hollandjikidenkan.nl/Fotos/Paginas/Magglingen_2011.htm
l

Ad van Es
Holland Jikiden Kan

Iaido seminar Stevenage en Magglingen
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Het Mudantoernooi en bijbehorend juryseminar heeft inmiddels
zijn vaste plaats op de nkR agenda verdiend. dit iaidotoernooi is
een samenwerking tussen de nkR en Tomo no kai. Goed be-
schouwd is het mudantoernooi meer dan alleen een wedstrijd
voor beginners. Het is een breed aanbod van verschillende
activiteiten. 
de ochtend begint met het juryseminar. aspirant juryleden vanaf
derde dan en ervaren juryleden beginnen de dag met koffie. 
aad van de Wijngaart leidt het seminar, waarin er veel aandacht
is voor de reglementen, het gedrag en de houding van de
juryleden, taken en verantwoordelijkheden en tot slot komen de
praktijkoefeningen. de juryleden demonstreren hun kata en naar
aanleiding daarvan wordt de link gelegd met de theorie. aan het
einde van het seminar is er een gezamenlijke lunch en maken de
juryleden zich op om het geleerde in de praktijk te brengen
tijdens het toernooi. 
ondertussen melden de deelnemers zich en hebben de ruimte om
zich op te warmen en klaar te maken voor de wedstrijd. 
Het eerste onderdeel van de twee wedstrijdvormen, is het
klassieke ZnkR systeem, zoals bij de ishido cup en het nk, door
ons benoemd als sanbon shobu (wedstrijd met drie kata).
Voorafgaande aan de wedstrijd is een uitgebreide uitleg over de
manier van groeten. deelnemers die zich na de uitleg nog onzeker
voelen over de reiho kunnen daarna extra steun vragen van de
juryleden. Het doel is immers om te leren. de tweede wedstrijd-
vorm wordt gehouden na de pauze en noemen wij ippon shobu (1
kata wedstrijd). dit zijn wedstrijden in een ‘suddendeath’ poule.
Telkens gaat alleen de winnaar door. Bij deze vorm wordt de
deelnemer gedwongen om telkens weer het beste van zichzelf te

Mudantoernooi en Juryseminar 2011
geven. er is geen tijd voor verslapping. dit is een hele actieve en
spannende wedstrijdvorm voor zowel deelnemer, juryleden en
publiek.
na de wedstrijden is er tijd een vrije training. de juryleden
vertellen de deelnemers persoonlijk welke goede en welke
verbeter punten zij hebben gezien. de deelnemers kunnen
meteen met deze punten aan de slag. de dag wordt afgesloten
met de prijsuitreiking. 
Het toernooi heeft de afgelopen drie jaar veel positieve reacties
opgeleverd. Het grootste minpunt was echter het tegenvallende
aantal deelnemers. de nkR vroeg zich af of het toernooi wel
voldoende bekend was bij de iaidoka en bij de dojoleiders.
daarom onze oproep aan iedereen zonder graad of met ikkyu om
deel te nemen aan het leertoernooi. Wij hopen dat de dojoleiders
zowel de wedstrijd als het juryseminar extra onder de aandacht
willen brengen.

Mudan toernooi en juryseminar zullen gehouden worden op 20
nov 2011 in de driesprong te Zoetermeer.
deelname juryseminar: sandan of hoger
deelname toernooi: mudan
deelname telt mee voor het volgende examen (net als een CT,
wedstrijd en seminar)
Zie voor meer info de aankondiging op www.tomonokai.nl of mail
voor info naar: info@tomonokai.nl 

Mark en Rita
karatevereniging Tomo no kai
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Timetable
Saturday 9.30 - 12.30 / 14.30 - 17.30
Sunday 9.00 - 12.00 / 13.30 - 15.30

Location
Sportshall ‘Broos Gerssen’
Keerderberg 21
3453 rd, De Meern, Utrecht

Costs
Saturday only 40 euro
Sunday only 30 euro
Both days 60 euro

Louis Vitalis  7th dan renshi

René van Amersfoort 7th dan renshi

Information
For information don’t hesitate to e-mail René
(gangaku@wanadoo.nl) or Jef (jefheuvelmans@xs4all.nl)
Hotelaccommodation www.booking.nl or www.stayokay.com.

12 & 13 November 2011
7th koryu Jodo seminar

Hoe te handelen bij examens?

Examen in: inschrijving toestemming betaling inschrijving registratie
voorzitter

Nederland     NKR NKR website Neen aan penningmeester automatisch door
3 NKR trainingen NKR NKR

bijwonen
Buitenland   (GEEN EKF) website land waarin JA, zelf inleveren ter plaatse betalen kopie diploma naar

examen is in examenland NKR

Buitenland   (WEL EKF) opgeven voorzitter JA, betalen aan NKR automatisch
B.v. na Europese kampioenschappen verzamelformulier verzamelformulier penningmeester EKF
of Shimpan seminar via website

Buitenland   JAPAN opgeven voorzitter JA, formulier zelf betalen als kopie diploma naar
zelf inleveren  aangegeven NKR

in Japan

N.B.
Gegevens nodig voor toestemming: naam

adres
woonplaats
laatst behaalde DAN
gegevens  zoals plaats,
datum en juryvoorzitter

Er is altijd een deadline voor inschrijving. Zorg daarbij dat indien toestemming van voorzitter NKR noodzakelijk is dit ruim van te voren wordt 
aangevraagd (minimaal 2 weken).

Indien de betaling via de penningmeester van de NKR loopt (EKF-examen) moet deze betaling ruim van te voren bij de penningmeester 
op de NKR-rekening zijn gestort (minimaal 2 weken) zodat de penningmeester op zijn/haar beurt de betaling op tijd kan doen.
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Nieuwe leden t/m augustus 2011
naam dojo iaido jodo kendo
Ruiter, Carolina de Renshinjuku nee nee ja
Goto, Shotaro Renshinjuku nee nee ja
Goto, Shuntaro Renshinjuku nee nee ja
Goto, Hiroyuki Renshinjuku nee nee ja
Goto, Misako Renshinjuku nee nee ja

de dojo Mokuseikan is verhuisd van Baarn naar amersfoort. 
Het nieuwe adres en de contactgegevens zijn:

Loc at i e : Amer s foor t
Do j o : Mokus e i k an
Web site: www.mokuseikan.nl
adres: Spinetpad 10

3822 dT  am ersfoort
Contact: Rogier Boers

Pieter jelle Troelstralaan 71a
3818 kS amersfoort
tel: 06-14444632
info@mokuseikan.nl

iaido: za 11.30-13.30
kendo: za 13.45-15.45

Adreswijziging Dojo-lijst



2011
5-7 aug 4th kendo Summer Seminar amsterdam
28 aug examens 1-kyu - 3-dan jodo en iaido den Haag
3-sep Teamtraining kendo amstelveen 10:00-12:00
4-sep Teamtraining kendo amstelveen 10:00-13:00
11-sep dojoleiders dag kendo amstelveen 11:00-14:00
16 t/m 18 sep ek jodo Stevenage (Uk)
18-sep Fumetsu cup kendo Vlaardingen 10:30-17:00
25-sep CT jodo/iaido Utrecht 10:00-17:00
6 t/m 9 okt ek iaido andorra
9-okt kendodag + beginnerscursus amsterdam 11:00-14:00
15-okt Teamtraining kendo amstelveen 10:00-12:00
16-okt Teamtraining kendo amstelveen 10:00-13:00
6-nov nk/nk jeugd kendo Vlaardingen 10:30-17:00
6-nov CT jodo/iaido Utrecht 10:00-17:00
12-13 nov jodo-koryu-seminar Utrecht
13-nov kendodag + examens amsterdam 11:00-16:00
19-nov Teamtraining kendo amstelveen 10:00-12:00
20-nov Teamtraining kendo amstelveen 10:00-13:00
20-nov Mudan-toernooi iaido en scheidsrechtersseminar Zoetermeer
27-nov CT jodo/iaido Utrecht 10:00-17:00
10-dec Teamtraining kendo amstelveen 10:00-12:00
11-dec Teamtraining kendo amstelveen 10:00-13:00
11-dec CT jodo/iaido Utrecht 10:00-17:00
14-18 dec nakakura Cup Brussel

2012
8-jan nieuwjaarstraining + beginnerscursus kendo Zwolle 11:00-14:00
15-jan ishido Cup jodo/iaido eindhoven
21-jan Teamtraining kendo amstelveen 10:00-12:00
22-jan Teamtraining kendo amstelveen 10:00-13:00
29/30 jan? 3W Turnier kendo Mainz 08:00-22:00
12-feb CT jodo/iaido Utrecht 10:00-17:00
3-5-feb Scheidsrechtersseminar kendo ekF 
18-feb nk kyu-teams kendo Zwolle 10:30-17:00
25-feb Teamtraining kendo amstelveen 10:00-12:00
26-feb Teamtraining kendo amstelveen 10:00-13:00
4-mrt Furuya cup kendo amstelveen hele dag
11-mrt Centrale training kendo kata + aLV amsterdam 10:00-16:00
17-mrt Teamtraining kendo amstelveen 10:00-12:00
18-mrt Teamtraining kendo amstelveen 10:00-13:00
25-mrt iijima Cup & Lente Cup kendo Groningen 10:30-17:00
1-apr kendodag (wedstrijden) amsterdam 11:00-16:00
22-apr nk jodo/iaido Rotterdam
15-apr nationaal Studenten kendo Toernooi Utrecht 12:00-16:00
28-apr Teamtraining kendo amstelveen 10:00-12:00
29-apr Teamtraining kendo amstelveen 10:00-13:00
13-mei edo Cup kendo amsterdam 11:00-16:00
19-mei Teamtraining kendo amstelveen 10:00-12:00
20-mei Teamtraining kendo amstelveen 10:00-13:00
20-mei CT jodo/iaido Utrecht 10:00-17:00
25-27-mei Wk kendo novara
3-jun kendodag + examens amsterdam 11:00-16:00
16/17 jun? Tengu Cup kendo Frankfurt
17-jun CT jodo/iaido Utrecht 10:00-17:00
23-jun Teamtraining kendo amstelveen 10:00-12:00
24-jun Teamtraining kendo amstelveen 10:00-13:00
14-jul Teamtraining kendo amstelveen 10:00-12:00
15-jul Teamtraining kendo amstelveen 10:00-13:00

n.b.:  Ten opzichte van de agenda in de vorige Zanshin zijn de volgende data verandert:
6 november: nk jeugd/nk kendo
12-13 november:  koryu-Seminar
22 april:  nk jodo/iaido

N.K.R. Activiteiten 2011 - 2012


