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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

Voorzitter:
Hein Odinot
noten Bogerd 17
3343 BG Hendrik-ido-ambacht
tel. 078-6816185
e-mail: h.odinot@nkr.nl

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.t@gmail.com

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 

Ledenadministratie:
Secretariaat: Koos van Hattum (zie boven)
Het lidmaatschap van de n.k.R. loopt per kalender-
jaar. de contributie voor 2011 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 geïncas -
seerd. acceptgiro betalingen worden jaarlijks geïnd
per februari. Toezending Zanshin en deelname aan
wedstrijden is uitsluitend voor leden van de neder -
landse kendo Renmei, die geen contributieachter-
stand hebben.
opzegging dient altijd schriftelijk te geschieden voor 
1 december. opzegging bij de dojo betekent niet
automatisch opzegging van de n.k.R.

Betalingen:
Contributie op inG-rekening 3223156 t.n.v. 
nederlandse kendo Renmei (bond) te Staphorst.

iBan: nL42inGB0003223156
BiC code: inGBnL2a

Technische zaken iaido/jodo:
Aad van de Wijngaart (zie hiernaast)

André Schiebroek
tel. 06-53738537
e-mail: a.a.g.schiebroek@inter.nl.net

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

Joris Cornelissen
tel. 0443-3630532
e-mail: joris_cornelissen@ziggo.nl

Loek Wertwijn
tel. 06-14566359
e-mail: lwertwijn@yahoo.com

Webmaster:
Marije Wouters
kantershof 5
1104 Ga  amsterdam
tel. 020-6696724
e-mail: web-master@nkr.nl

Zanshin 
Jack Tacke
kerkstraat 18
4041 XB kesteren
tel. 0488 - 482121
e-mail: zanshin@nkr.nl

deadlines kopij:
2012/1: 1 februari 2012
2012/2: 1 juni 2012
2012/3: 1 augustus 2012

Basisvormgeving Zanshin
Diederik Corvers, klaar.ontwerpen

Public Relations en advertenties/Sponsoring:
Vacature

Coach nederlands kendo Team
Mark Herbold
Tel. 023-5574166
e-mail: mark.herbold@atosorigin.com
Manager: Joke de Jong 

Coach/manager nederlands iaido team
Cees van der Zee
076-5874035

Coach/manager nederlands jodo team
Hans Pegtel
hans@shoshinkan.nl
06-53582179

Contactpersoon opleidingen L.M.a. 
(Leraar Martial arts)
Jack Tacke
0488 - 482121
e-mail: lma@nkr.nl

Schreef ik in de vorige Zanshin (half
december) nog dat er nog geen sneeuw-
vlokje gevallen was, inmiddels is de winter
echt ingevallen. Maar liefst 17 graden
onder nul geeft onze thermometer achter
de schuur aan! die temperaturen hebben
meteen hun weerslag op de stemming in
den lande. op het moment dat ik dit
schrijf vind heel nederland dat het maar
weer eens “oan mot gien”. de goede
verstaander weet wel wat ik bedoel...
drie nachten een beetje vorst en we
worden collectief gek.
dat was vroeger wel anders! drie meter
sneeuw hadden we elk jaar en een
schaatstochtje werd pas gepland als het
ijsselmeer was dichtgevroren!
Há, dat waren nog eens tijden!

jodowedstrijden, die verliepen ook heel
anders vroeger! als ik daar vroeger aan
mee deed, dan won ik nog wel eens wat...
Maar tegenwoordig wordt ik door de
eerste-de-beste blaag met een paar jaar
jodo-ervaring onder de riem verslagen!
doe je voor het eerst sinds jaren weer
eens mee aan de ishido-Cup, wordt je
zomaar laatste in je eigen divisie.
Zelfs mijn oude trainingsmaatje wordt nog
beloond met een Fighting-Spirit prijs, maar
ondergetekende: “nakkes-nada”!
Het zijn Barre Tijden, en niet alleen met
het weer!

Veel leesplezier!
Jack Tacke
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Nos ta l g i e
Het is ongelooflijk maar waar. in 1969 was ik voor de eerste keer
in japan, dat is dus 42 jaar geleden. Het was de tijd van de
stoffige straten, stoffig door de aanleg van de viaducten dwars
door Tokio om het verkeer een beetje lucht te geven. er waren
studentenopstanden met veldslagen op straat, waarbij alle
straatstenen door de lucht vlogen. Hoe straten daarna door de
autoriteiten in een record tijd werden geasfalteerd, waardoor
het vinden van projectielen  niet meer mogelijk was. Vrijwel elke
avond zong Yuki Saori op een van de vele televisie zenders, soms
lopend, soms zittend op een schommel of in een bootje. Ze zong
meestal "Scat of the daybreak" en ik moet bekennen, dat ik mij
soms eenzaam voelde; vooral in osaka, waar ik  gedurende de
eerste tijd van mijn verblijf bijna niemand kende. in die jaren was
alles nog niet zo waanzinnig  hectisch, ondanks het feit, dat ik
iedere morgen in de metro werd geduwd om te gaan trainen. in
de ochtenduren spijkerharde judo  trainingen   bij de politie en 's
avonds kendo in de nippon Budokan. 

Het was  toch allemaal nog gemoedelijk, alleen vond ik het lang
moeilijk om in treinen en metro de juiste richting te vinden.
alleen op de perrons stonden de namen in het engels. Later werd
dat gelukkig beter, maar je leert snel namen van stations lezen,
zoals die van korakuen naar Toshimaen.  achter het pretpark
Toshimaen had ik een deel van een japans huis gehuurd en
verbleef ik wanneer ik niet hoefde te trainen. ik hoop voor de
huidige bewoners, dat ze intussen gewone riolen hebben
gekregen en dat je gedurende de nacht niet meer door  myriaden
muggen wordt aangevallen. op zondag was er meestal geen
training en dan ging ik  in eindeloze winkelstraten of in een park
wandelen. in de nippon Budokan was altijd wel wat te beleven.

Van de Voorzitter
Wedstrijden en demonstraties van judo, kendo, karate en
jukendo, het interesseerde mij altijd mateloos. Bezoek aan de
tempel in asakusa en lekker tonkatsu of curry rice eten in een
van de vele restaurants of naar sumo wedstrijden kijken.
Wanneer ik nu via internet de japanse kranten lees, dan blijf ik
dikwijls met een gevoel van onmacht zitten. Berichten over de
tsunami en alle rommel, die moet worden opgeruimd. de onrust
over de dreiging van radioactiviteit. Voor kinderen die  geëvacu-
eerd  zijn naar elders en daar worden gepest. Het is bijna
onvoorstelbaar, maar het gebeurt. ouders die zich zorgen maken
over de toekomst van hun kinderen.

ik was altijd overtuigd van de flexibiliteit van het japanse volk,
maar ook nu verbaas ik mij wel eens over de besluiteloosheid van
de japanse  regering, de maffe dingen die in het parlement
gebeuren. duidelijk is, dat in geval van nood de beste hulp komt
van mensen, waarvan je het niet verwacht. doortastend en
efficiënt ingrijpen en hulp bieden. daarom denk ik ook, dat
ondanks de bijna onoplosbare problemen,  het japanse volk alle
moeilijkheden weer te boven zal komen. ongetwijfeld zal dat nog
jaren duren, maar het zal gerealiseerd worden.

intussen zijn mijn nostalgische  herinneringen van de afgelopen
40 jaar aan het vervagen. Hoe graag ik het ook zou willen om
weer een reis naar japan te maken, het zal er waarschijnlijk niet
meer van komen. Het is te kostbaar en wellicht te vermoeiend
geworden.
en Yuki Saori zingt niet meer zo zuiver als vroeger. Zelfs dat doet
een beetje pijn.

Hein Odinot
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Uitnodiging ALV 2012

Algemene Ledenvergadering
Hierbij nodigt het bestuur van de nkR u uit voor de algemene Ledenvergadering.
• datum: zondag  11 maart 2012
• Plaats:Sporthallen Zuid, amsterdam 
• aanvang: 14.00 uur

Voorafgaand aan de vergadering is er een iaido-, jodo- en kendotraining.
de trainingen starten om 10.00 uur. alle trainingen eindigen om 13.00 uur.
de kendotraining zal dit jaar bestaan uit een kendo kata-training met aansluitend jigeiko. (de kendo kata-dag is hiermee komen te
vervallen.) 

Agenda :

1. opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda.

2. ingekomen stukken en berichten van verhindering. 

3. Bestuursmededelingen.

4. notulen  aLV d.d. 6 maart 2011 (gepubliceerd in Zanshin 2011.2)   

5. Verslag van de voorzitter. (mondeling)

6. jaarverslag secretariaat 2011.

7. Financieel overzicht 2011 en  meerjarenbegroting 2012/2013. joke de jong (penningmeester) zal bij deze vergadering niet
aanwezig zijn. U wordt verzocht vragen over het overzicht en de begroting vooraf aan haar te mailen zodat zij deze vragen
toch kan beantwoorden. 

8. Verslag kascommissie: david Smits en ivan Chan. (Hugo Roelofsen: reserve) en benoeming nieuwe kascommissie.

9. Verslag technische commissie. (kendo en iaido/jodo)

10. Verslag redactie Zanshin.

11. Verkiezing bestuursleden: aftredend is andré Schiebroek. andré is herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk
melden tot uiterlijk zeven dagen voor de vergadering bij de secretaris.

12. Planning evenementen seizoen 2012/2013:
Voor de planning van onderstaande evenementen is het handig als kandidaat dojo van te voren ruggespraak hebben gehou-
den met hun bestuur/dojoleider(s)
nk kendo (nov) ishido-cup (januari)
edo-cup (feb of mei/juni) iijima-cup (maart)
nk iaido/jodo (april/mei) nk kendo kyu/team (feb of juni)
nationaal Studenten kendo Toernooi (apr)

13. korte aandachtspunten:
- Bij de vorige aLV hebben enkele kendoka aangegeven het belangrijk te vinden als de nkR een internationaal toernooi zou
organiseren. er heeft zich een werkgroepje gevormd die de haalbaarheid zou gaan bekijken. Wat is het resultaat van hun
inventarisatie? 

14. W.v.t.t.k.

15. Rondvraag.

16. Sluiting.
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Jaarverslag secretaris
Samens t e l l i n g  b e s t uur
Voorzitter: Hein odinot
Secretaris: koos van Hattum
Penningmeester: joke de jong
algemeen bestuurslid: andré Schiebroek
Technisch Commissaris: aad v.d. Wijngaart
Samenstelling Technische Commissie:
kendo: joris Cornelissen, Loek Wertwijn, Gerard Barbier
iaido/jodo: aad v.d. Wijngaart, andré Schiebroek
Bulletin ‘Zanshin’: jack Tacke.
Website: Rob van acht en Marije Wouters
Coördinator LMa-opleidingen: jack Tacke 

Bestuursvergaderingen werden gehouden op 10-2-2011, 1-6-2011
en 19-10-2011.  
de belangrijkste resultaten van de vergaderingen zijn gepubli-
ceerd in de rubriek “van de bestuurstafel” in Zanshin. aan de orde
kwamen ondermeer de financiën, de LMa-opleiding, de ek iaido
in andorra en de ek jodo in Stevenage, de ek kendo in Polen en
de Wk kendo van 2012 in novarra, de ontwikkelingen binnen de
ekF, ikF en FoG, het zomerseminar kendo (amsterdam) en het
zomerseminar iaido/jodo (eindhoven). Bij één van de bestuurs-
vergaderingen was Hans Pegtel aanwezig om de coaching van
het jodoteam te bespreken en in gezamenlijkheid afspraken
daarover te maken.

L ed enb e s tand
op 31 december 2011 had de nkR 624 leden. er zijn in 2011 68
nieuwe leden ingeschreven en 67 leden uitgeschreven. 

net als vorig jaar was het aantal inschrijvingen veel lager dan
vorige jaren. (zie tabel hieronder)
Gelukkig was het aantal uitschrijvingen ook beperkt zodat het
ledenaantal praktisch gelijk is gebleven.

Het ligt voor de hand de recessie de schuld te geven van het
stagneren van de groei van het ledental. onderzoeken wijzen
echter ook uit dat het verenigingsleven in het algemeen het
moeilijk heeft in nederland.  Het op vaste tijden bezoeken, één à
twee keer per week, van een trainingsavond past voor velen niet

meer in het levensritme. Het voor langere tijd je verbinden aan
een vereniging lijkt minder in deze tijd te passen. Contacten zijn
vluchtiger en men is gericht op resultaat op korte termijn. 
in de leeftijdscategorie 20-50 jaar (en hun kinderen) is tijd een
schaars goed geworden. de beschikbare tijd en het geld wordt
over steeds meer goederen en activiteiten uitgesmeerd. 
Men doet van alles, maar vaak gedurende een korte periode.
Gemak als belangrijk keuzemedium. Last minute planning. 
de relatie werk/vrije tijd is vanwege de 24-uurs economie een
stuk dynamischer geworden. Vrijetijdsbesteding – waaronder
sportbeoefening – vindt meer en meer gespreid over de dagen
plaats.
de consument wordt grilliger, zijn voorkeuren en keuzes worden
steeds minder voorspelbaar. er is minder sprake van een vaste
levensloop. daarnaast heeft de consument een enorme keuze-
vrijheid op allerlei gebieden en de invulling van de vrije tijd
vervluchtigd daarmee. (Zapp-cultuur)
Tegelijk zien we in de groeiende groep ‘gemaksgeoriënteerden’
(jeugd) een grote interesse in vechtsporten. Van deze groep
sport slecht 59 %. deze groep wordt voorts gekenmerkt als
relatief lui, weinig kapitaalkrachtig, maar wel met ambities – en
een interesse in dans, vecht- en krachtsporten (bron: TNO,
september 2008, Challengeweek).
ontwikkelingen waarover we als nkR-bestuur en als verenigingen
moeten nadenken en ons moeten afvragen op welke manier wij
hier het hoofd aan gaan bieden, zonder onze authenticiteit,
oorsprong en cultuur te verloochenen.   

op het moment van het schrijven van dit verslag hebben zich
vanaf 1 januari 16 nieuwe leden aangemeld.

Do j o
er is afgelopen jaar één dojo bijgekomen en dat is dojo kaizen te
Hilversum. er kan iaido en jodo getraind worden onder leiding van
jac van der Linden en Hugo Roelofsen. (www.dojokaizen.nl)  

Bu l l e t i n
in 2011 zijn 4 bulletins verschenen. (februari, juni, oktober en
december).
Zie verder verslag jack Tacke. 
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Toelichting op de agenda financieel overzicht 2011.

Resu l tat enr ek en i n g  2 0 1 1
op de volgende pagina staat het resultaat, dat behaald is in 2011.
Helaas is het een negatief resultaat geworden, zelfs iets hoger
uitgevallen, dan begroot is. er is in 2010  een winst gemaakt van
ca. 4000,-- op het seminar in eindhoven, echter in 2011 kwam
hiervan nog een rekening van 2400,-- binnen, als we die van het
verlies afhalen, zitten we net onder de begrootte 6650,00 verlies.
Bij de uitgaven zijn er niet veel bijzonderheden te melden en bij
de inkomsten zien we een terugloop van leden vertaald in een
lagere contributie.
er zijn nog een paar bedragen (eigen bijdragen ek), die ik nog
binnen moet krijgen en nog een paar reiskostendeclaraties, die ik
nog moet betalen. deze posten worden in 2012 geboekt. op een
gegeven ogenblik moet ik het boekjaar afsluiten. 

Begro t i n g  2 0 1 2  e n  2 0 1 3
een opmerkelijke lezer zal zien, dat de begroting, die vorig jaar
voor 2012 is aangenomen bijgesteld is. ik denk, dat een lager
verlies is te realiseren. Bij de beide seminar hopen we op een
groter aantal deelnemers en we zullen de uitgaven versoberen. 

de begroting voor 2013 is ernaast. Voor kendo is dan het ek in
duitsland, hetgeen niet zulke hoge reiskosten geven zal. Verder
zijn de verblijfskosten voor ek/Wk stijgende. We moeten hier
alert op zijn.

Ba l an s
de balans geeft een beginbalans per 1 januari 2012 aan van €
74.067,43. nog steeds een mooi vermogen voor onze relatieve
kleine vereniging. 
de post debiteuren van € 660,50 zal ik afschrijven, omdat deze
vooral bestaat uit niet meer te innen contributiebedragen van
ex-leden. indien er nog geld binnen komt van deze debiteuren,
dan komt dat bij de contributie voor 2012.  

Tenslotte ben ik wegens andere verplichtingen niet aanwezig bij
de algemene ledenvergadering. Wie dus vragen heeft over deze
cijfers of opmerkingen naar aanleiding van deze Zanshin, dan
hierbij het verzoek om dit van te voren via mail aan mij te sturen,
dan zal ik er zorg voor dragen, dat deze eventuele vragen
beantwoord worden tijdens de aLV. 
een goede vergadering toegewenst, kom allemaal om mee te
praten over de toekomst van de nederlandse kendo Renmei.

Joke de Jong, penningmeester
Staphorst, 2 februari 2012

Jaarverslag 2011 penningmeester

Webs i t e :   
de voorgenomen vernieuwing en uitbreiding van mogelijkheden
heeft nog niet plaatsgevonden. alle goed bedoelde mondelinge
toezeggingen en ideeën ten spijt.

KSS  ( Kwa l i f i c at i e  S t ruc tuur  S por t )  v oorhe en
LMA-op l e i d i n g
in het najaar 2011 is er nieuw traject gestart waaraan één
deelnemer is begonnen voor de discipline iaido.
op 4 maart 2012 heeft in het kader hiervan een theoriedag
plaatsgevonden die ook door andere lesgevers in de disciplines
kendo, iaido en jodo kon worden bezocht. 

FOG :
We zijn opnieuw een jaar verder en het is nog steeds niet gelukt
nieuwe bestuursleden te vinden voor het FoG-bestuur. 

de huidige bestuursleden hebben aangegeven, zolang als het
nodig is, hun functies te zullen blijven vervullen. We zijn hen
daarvoor zeer dankbaar. Voor leden van de nkR staat de FoG op
grote afstand, maar voor de nkR is de FoG een belangrijke
partner. Zo zijn zij een belangrijke schakel tussen nkR en
noC*nSF. de nkR ontvangt jaarlijks een bedrag aan topsport-
subsidie voor kendo, waarover we verantwoording dienen af te
leggen. daarnaast spelen zij een rol in de Lerarenopleiding (kSS).
Hierbij werken zij samen met de academie voor Sportkader voor
het ontwikkelen van modulen. Verder is men bezig met een
procedure voor het omzetten van de ‘oude’ LMa-diploma’s naar
de nieuwe kwalificatie Structuur.   

Koos van Hattum
(secretaris)

Resultaat 2011 Resultaat 2011 Begroting 2011 Begroting 2012 bijgesteld Begroting 2013
PostNr Omschrijving debet credit debet credit debet credit debet credit

4000 Bestuurskosten 3.050.60€     3000 3500 3500
4001 Bankkosten 230.95          200 200 250
4002 Contributies FOG 1.748.00       1750 1750 1750
4003 Automatiseringskosten 242.43          300 300 275
4004 Kantoorkosten 326.23          350 350 350
4005 PR / Website 498.16          500 500 550
4006 Vergaderkosten 489.40          500 550 550
4007 Zanshin 3.863.36       4000 4000 4000
4008 Wedstrijdkosten 923.41          1000 1000 1000
4009 Zaalhuur 8.266.11       8000 8000 8500
4010 Topsport team 3.028.29       3500 3500 3500
4011 Seminar Kendo Amsterdam 12.427.76     12000 10000 11000
4012 Seminar Iaido Jodo Eindhoven 2.416.20       0 20000
4013 NK Kendo / Iaido / Jodo 960.50          1000 750 1000
4014 EK/WK Kendo kosten 454.44          500 600 600
4015 EK Iaido/Jodo kosten 29.24            1000 600 600
4016 Scheidsrechters 839.91          1250 1000 1100
4017 Reiskosten EK/WK 10.968.89     10000 10000 10000
4018 Reiskosten overig 4.213.86       6500 6000 6000
4019 Verblijfskosten EK/WK 13.516.43     12000 14000 14000
4020 Verblijfskosten overig 1.357.95       1500 1500 1500
4021 Inschrijfgelden EKF/IKF 1.865.00       1800 1850 1900
4022 Onkosten diversen -                
4024 LMA Nieuwe stijl 142.35          500 500
8000 Ontvangen contributie 35.606.40     36000 37000 37500
8004 Inschrijfgeld LMA nieuwe stijl 200.00          0 500
8005 Ontvangen examengelden 1.970.00       1250 1250 1500
8006 Ontvangen subsidies FOG 5.400.00       5000 5500 5500
8007 Diverse ontvangsten 112.50          250 300 200
8009 Inschrijfgeld Iaido/Jodo Eindhoven -                0 22000 0
8010 Inschrijfgeld Kendo Seminar Amsterdam 10.914.00     12000 11000 12000
8018 Bijdragen EK/WK Kendo 3.550.00       4000 4000 4000
8019 Bijdragen EK Iaido/Jodo 3.915.00       2600 4500 4500
8025 Verkoop Kendoboek 365.00          200 300 250
8390 Betalingskorting verkoop -                50
9000 Rente bate deposito 1.657.12       1750 1500 1500

Winst/verlies naar balans Verlies 8.169.45       Verlies 6650 Verlies 3100 Verlies 4975

TOTAAL 71.859.47€   71.859.47€    69.700.00€      69.700.00€      90.450.00€      90.450.00€     € 72.425.00 72.425.00€   
Balans per 31-12-2011
Omschrijving Debet Credit

500 Kapitaal per 1 januari 2011 82.897.38€    
1000 Kas 485.75€         
1120 Postbank 3223156 42.54€          
1150 Rentemeer 3223156 30.286.36€    
1170 SNS Spaar 94.34.14.547 43.337.86€    
1200 Debiteuren 660.50€         

minus verlies -/- 8.169.45€      
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C en t r a l e  t r a i n i n g en
in 2011 zijn zes 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 een bezoek van iijima sensei en kata en één aan wedstrij-
den. daarnaast werd er op twee trainingen speciale aandacht
aan beginnende kendoka gegeven. na twee andere trainingen
vonden examens plaats.
in tabel 1 staan cijfers over de opkomst vermeld.

de trainingen zijn in totaal 263 keer bezocht. Met 50 bezoekers
was de training op 22 mei het beste bezocht. Fumetsu heeft het
meest de trainingen bezocht.
de trainingen zijn vaker bezocht dan vorig jaar. in 2010 daalde het
aantal bezoeken met 16,6% ten opzichte van 2009, nu steeg het
met 21,8% ten opzichte van 2010.
Gemiddeld waren er 43,8 bezoekers per training, in 2010 zijn er 36
bezoekers per training geweest. er zijn ook meer dojo aanwezig
geweest: 18 in 2011, 16 in 2010.
in tabel 2 staat het verloop van de bezoekersaantallen per jaar.

Ex amens
er zijn drie mogelijkheden geweest om examen te doen. Twee
keer na een centrale training en één keer tijdens het zomersemi-
nar. normaal is er gelegenheid examen te doen tot en met derde
dan, op het zomerseminar kon het tot en met vierde dan.
in tabel 3 staan de aantallen kandidaten en geslaagden.
Het drukste examen was op 22 mei met 19 kandidaten.
in totaal hebben 47 mensen examen gedaan en zijn er 38

geslaagd.
Ten opzichte van 2010 is het aantal kandidaten licht gedaald
met 7,8%. in 2010 daalde het met 8,9% ten opzicht van 2009.
Het aantal toegekende graden is gedaald met 7,3%. Het slagings-
percentage is gestegen met 1 procentpunt. in 2010 slaagde 80%.
in tabel 4 staat het verloop van het kandidatenaantal per jaar.

Weds t r i j d e n
de kendo wedstrijden zijn in 2011 grofweg net zo goed bezocht
als het jaar daarvoor. een positief signaal, want een jaar geleden
leek het aantal bezoekers nog te dalen. 

Het is vooral geruststellend dat het aantal deelnemers aan het
nederlands kampioenschap kyu gelijk is gebleven. dit suggereert
dat het aantal beginnende  kendoka die zich wagen aan wed-
strijden, niet verder is afgenomen.  ook valt in positieve zin op
dat er weer meer dojo's waren die een team naar het nederlands
kampioenschap Teams stuurden. 
de Fumetsu Cup trok dit jaar veel meer bezoekers dan voor-
gaande jaren. de minder ervaren kendoka leken beter vertegen-
woordigd dan in 2010. Het grootste deel van de stijging komt
echter voor rekening van Belgische bezoekers.
een aantal toernooien trokken echter ook minder bezoekers. Bij
de edo Cup valt het lagere getal op in de tabel. Hoewel de edo
Cup doorgaans relatief veel Belgische spelers aantrekt waren het

Jaarverslag 2011 Technische commissie kendo

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. 

Het drukste examen was op 22 mei met 19 kandidaten. 
In totaal hebben 47 mensen examen gedaan en zijn er 38 geslaagd. 

Ten opzichte van 2010 is het aantal kandidaten licht gedaald met 7,8%. In 2010 daalde het
met 8,9% ten opzicht van 2009. 
Het aantal toegekende graden is gedaald met 7,3%. Het slagingspercentage is gestegen met 1 
procentpunt. In 2010 slaagde 80%. 

In onderstaande grafiek staat het verloop van het kandidatenaantal per jaar. 
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vooral de nederlandse kendoka die zich in mindere aantallen
lieten zien. Mogelijk kwam dit doordat het toernooi voor het
eerst in juni in plaats van in februari werd gehouden. Vakanties of
warmer weer kunnen kendoka hebben weerhouden.
Vereniging Sakura kai organiseerde het nationaal Studenten
kendo Toernooi voor het eerst officieel in samenwerking met de
nkR. door deze overgang kwam de aankondiging van het
toernooi later dan normaal. Mogelijk was het aantal deelnemers
hierdoor zoveel lager dan in  2010.
aan het nederlands kampioenschap voor de jeugd deden
afgelopen jaar bijzonder weinig deelnemers mee, niet meer dan
drie. in lang niet alle dojo geven les aan jeugd. daarom kun je lage
deelnemers aantallen verwachten. ook vallen kleine  schomme-
lingen in absolute zin al snel op in relatieve zin. evengoed blijft
het lastig te verklaren waarom het aantal zo laag was. dit maakt
het des te zorgelijker.

Weds t r i j d e n  b u i t e n l and
Leden van het nederlandse kendo team
bezochten ook vorig jaar verschillende
wedstrijden in het buitenland. Wederom
werden er meerdere prijzen mee terug naar
nederland genomen, zie onderstaande tabel.

Europ e s e  K amp i o en s cha p p en
Bij de europese kampioenschappen van 2011 heeft het neder-
landse team goede prestaties geleverd. Het damesteam,
bestaande uit Seekee Chung, Letisja Henderson, Fleur Smout,
Sayo van der Woude en Marije Wouters, behaalde de 3e plaats.
Ran van Riel bereikte bij de individuele jeugd wedstrijden
eveneens de 3e plaats. Bij het dames individueel eindigde Sayo
van de Woude net buiten de prijzen, bij de laatste acht.

Zomers em i n a r
afgelopen augustus werd het zevende kendo Zomerseminar
gehouden in amsterdam. Voor het eerst waren naast iijima
sensei, nabeyama sensei en Vitalis sensei, arita sensei en
nabeyama natsuko sensei aanwezig om les te geven. Hiermee
was er voor het eerst een vrouwelijke sensei. de lessen werden
hoofdzakelijk door nabeyama sensei, arita sensei en nabeyama

natsuko sensei gegeven, waarbij iijima sensei en Vitalis sensei
bijsprongen om individuele kendoka advies te geven tijdens de
oefeningen. Het gevolg was dat de trainingen deze keer allemaal
van relatief jonge sensei kwamen. Het trainingsaanbod zag er
bovendien verfrissend uit vergeleken met 2010. daarnaast was
ervaren advies vaker  voorhanden. kendoka waren verdeeld in
groepen naar  niveau, wat zorgde voor een goede afstemming van
de trainingen.
in 2011 trok het seminar in totaal 88 deelnemers, een duidelijke
daling ten opzichte van de 104 van 2010. Hopelijk zet deze
dalende trend zich niet door want het seminar is een zeldzame
kans om in nederland van sensei met zoveel ervaring te leren. Wel
volgden 73 mensen alle drie de dagen van de seminar, bijna net
zoveel als het jaar ervoor (76). 
We konden wederom vele buitenlandse medekendoka verwelko-
men. Zij kwamen uit België, duitsland, Polen, Turkije, de Ver-
enigde Staten en Zweden. in onderstaande tabel zijn de
aantallen deelnemers verdeeld naar graad te zien.

op de laatste dag van het seminar
zijn er examens tot en met vierde
dan  afgenomen. Hieraan namen 13
kendoka deel, waarvan 10 deelnemers
slaagden (77%). deze resultaten zijn
opgenomen in de tabel met alle
examenresultaten van 2011.

Gerard Barbier
Joris Cornelissen

Loek Wertwijn
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Het jaar 2011 was voor het nederlandse jodo en iaido minder
extreem dan 2010: we konden gewoon het standaardprogramma
afwerken, zonder weersproblemen en ook zonder het tweejaar-
lijkse seminar.
Maar er werden wel mooie resultaten geboekt, met als meest
opvallende de tweede plaats voor het iaido-team bij de euro-
pese kampioenschappen.

EK  j o do
de ek jodo 2011 werden gehouden op 17 en 18 september in
Stevenage (bij Londen). er namen 89 mensen deel uit 18 landen:
België, Bulgarije, duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië,
Hongarije, israel, italië, jordanië, nederland, noorwegen, oosten-
rijk, Polen, Portugal, Turkije, Zweden en Zwitserland.

onder de (alweer) nieuwe coach Hans Pegtel hebben de neder-
landse jodoka dit jaar weer medailles gehaald: brons voor
Veronica Rijke (shodan) en voor Steven Burgman (sandan).
de andere nederlandse deelnemers bereikten de volgende
resultaten: 
- elise Heijboer (mudan): tweede in poule, verloor eerste knock -

out-partij (tegen Veronica)
- Wijnand Schuilenburg (2-dan): derde in zijn poule (met de latere

winnaars van zilver en brons)

in de teamwedstrijden kwam het team helaas niet uit de poule
met Zweden, Frankrijk en België.

Het jodo-team was klein dit jaar, maar daar staat tegenover dat
nederland wel ruim vertegenwoordigd was in een nieuw evene-
ment: een aparte wedstrijd voor (11) rokudan. Hier deden 4
nederlanders aan mee:
- jef Heuvelmans: gedeeld tweede in poule, verloor eerste

knockoutwedstrijd (van de latere kampioen)
- Hans Pegtel: gedeeld derde in poule
- aad van de Wijngaart: tweede in poule, verloor eerste knock -

outpartij
- edwin de Wit: gedeeld derde in poule
Vermeldenswaard is dat jef in zijn tweede poulewedstrijd (wel)
won van de latere kampioen (albert Van den Broeck uit België).

in zijn toespraak aan het eind van de ek zei het hoofd van de
japanse delegatie, namitome sensei, dat hij erg onder de indruk
was van de inzet en de kwaliteit van de deelnemers. de sandan-
competitie was volgens hem van hetzelfde niveau als een
japanse godancompetitie.

EK  i a i d o
op 8 en 9 oktober werden in andorra de europese kampioen-
schappen iaido gehouden. Hier bedroeg het aantal deelnemers
ruim 150 uit 20 landen: België, duitsland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, italië, jordanië,
nederland, noorwegen, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Tsjechië,
Slowakije, Turkije, Zweden en Zwitserland.
op de eerste dag, bij de individuele wedstrijden, kwamen de
meeste nederlanders weliswaar uit de poules en vaak nog een

paar partijen verder, maar hadden we uiteindelijk geen enkele
medaille.

desondanks hield het team van coach Cees van der Zee, dat een
hechte eenheid bleek met een prima sfeer, de moed erin. op de
tweede dag, toen de landenteams tegen elkaar aantraden,
toonde nederland een sterke fighting spirit. 
eerst versloeg het team in de poule Rusland en Turkije.
 Vervolgens won het van Zweden, engeland en Frankrijk. en toen
stonden ze in de finale tegen italië. Het werd 3-0, 0-3 en ten
slotte, in een buitengewoon spannende slotpartij van de ek, 1-2. 

Zo haalde nederland zilver. in het verleden hadden we een
abonnement op brons, maar de laatste twee jaar werden we
steeds in de eerste wedstrijd na de poule weggeknikkerd. 
die achteruitgang is nu doorbroken met het beste resultaat
sinds de instelling van het iaido-teamtoernooi in 2001. 
We kunnen concluderen dat het potentieel er zeker is: we
moeten gewoon wíllen winnen.

Het team bij de landenwedstrijden bestond uit david Smits,
Piotr kukla, nicolas Leclercq en Bas Ben Zineb.
individueel behaalden de teamleden de volgende resultaten: 
- Baukje Weber (mudan): tweede in poule, verloor eerste

knockout-partij
- Sander Filon (mudan): tweede in poule, verloor tweede

knockout-partij
- alicja Groner (1-dan): derde in poule
- Stan engelen (1-dan): tweede in poule, verloor eerste knock -

out-partij
- Simon kim Liong kwee (2-dan): vierde in poule
- jacky Visser (2-dan): tweede in poule, verloor tweede knock -

out-partij
- nicolas Leclercq (3-dan): tweede in poule, verloor tweede

knockout-partij
- Piotr kukla (3-dan): tweede in poule, verloor tweede knockout-

partij
- david Smits (4-dan): derde in poule
- Maria essers (4-dan): derde in poule

I s h i d o  Cu p
dit jaar werd de ishido Cup gehouden in den Haag waar kendo
kai den Haag onze gastheer was. Bij het jodo waren er 18
deelnemers (vorig jaar, met de sneeuw: 9) en bij het iaido 62
(vorig jaar 59), afkomstig uit nederland, België en Zwitserland.

Neder l and s e  k amp i o en s cha p p en
Voor de nk reisden we af naar Harlingen, want Shin Bu ken nam
dit keer de organisatie voor haar rekening. er namen 15 jodoka
deel (2010: 19) en 48 iaidoka (2010: 60), zodat we waarschijnlijk
weer kunnen concluderen dat de reis van de Randstad naar
Friesland langer is dan omgekeerd… Het aantal mudan was
respectievelijk 2 (3) en 20 (22).

Voor het jeugdtoernooi was slechts 1 inschrijving (iaido), zodat
dit helaas geen doorgang kon vinden.
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Mudan - to ernoo i
Voor de derde keer werd in Zoetermeer het officiële nederlandse
Mudan-toernooi voor iaido gehouden, in samenwerking met
Tomo no kai, dat naast de organisatie ook zorgde voor fraai
taiko-getrommel.

op 20 november deden uit nederland en uit België 25 iaidoka tot
en met eerste kyu mee (2010: 18). Het toernooi kende meerdere
onderdelen, zodat de deelnemers veel gelegenheid hadden om
wedstrijdervaring op te doen. na afloop was er nog tijd ingeruimd
voor een korte vrije training, waarin de scheidsrechters de
deelnemers persoonlijke feedback gaven.
Voor de tweede keer was er ‘s ochtends eerst een scheidsrech-
terseminar onder leiding van aad van de Wijngaart. 
Hieraan namen 8 iaidoka uit 5 dojo’s deel: vier 3-dan, drie 4-dan
en één 5-dan.

Ex amens
Tijdens de examens bij de ishido Cup (tot en met 3-dan) slaagden
alle 6 deelnemers voor jodo en 23 van de 25 voor iaido.

Bij de kyu-examens van de nk slaagde alle vier de kandidaten bij
iaido. Voor jodo waren er geen examinandi.

Bij de examens die op 28 augustus gehouden werden in Voorburg
(tot en met godan) slaagden 10 van de 11 iaido-kandidaten, plus
de enige jodo-kandidaat.

Cen t r a l e  t r a i n i n g en  e n  s em i n a r s
de opkomst bij de zeven centrale trainingen lag voor zowel iaido
(gemiddeld 30 deelnemers) als jodo (15) op vrijwel hetzelfde niveau
als in 2010.
René van amersfoort leidde in november het zevende twee-
daagse particuliere seminar voor koryu-jodo, dat weer goed en
internationaal bezocht werd.

TC iaido/jodo
Aad van de Wijngaart

André Schiebroek

Jaarverslag Zanshin  2011
in 2011 verscheen de Zanshin vier maal (februari, juni, oktober en
december). Geprobeerd wordt de verschijningsdata zo gespreid
mogelijk te laten plaatsvinden gedurende het gehele jaar. 
Helaas is dat door verschillende redenen niet altijd mogelijk. 
Zo verschijnen het laatste nummer van het jaar en het daarop-
volgende eerste nummer van het volgende jaar meestal vlak na
elkaar (2 maanden).

in 2011 verscheen de Zanshin voor het 30e achtereenvolgende
jaar. Geen “echt jubileum”, maar niet te min een eerbiedwaardige
reeks van onafgebroken verschijnen. in het 2e nummer van 2011
werd daar ruimschoots aandacht aan besteed.

Howel het, net als voorgaande jaren, altijd weer een “Tour de
Force” is om elk nummer gevuld te krijgen met voldoende
artikelen van en vóór de nkR-leden blijft het aantal pagina’s van
elk nummer constant rond de twintig. Menig verenigingsblaadje
moet het met minder doen. dat is voornamelijk de verdienste
van de vele schrijvers die, weliswaar na enige aandrang, toch
altijd weer bereid zijn een paar uurtjes in het schrijven van een
artikeltje te steken.

Behalve een aantal vaste rubrieken (Van de Voorzitter, Bestuurs-
tafel en koryu-Berichten) v erschenen er in 2011  27 artikelen van
“gastschrijvers”. in 2010 waren dat er 31.
de verdeling van de onderwerpen over de disciplines kendo, iaido
en jodo laten het volgende beeld zien.

J a a r K en do Ia i do J odo Ov er i g
2010 14 6 4 7
2011 11 9 4 3

Hieruit blijkt dat de verdeling van het aantal artikelen, qua
onderwerp, ongeveer gelijkelijk verdeeld is over de 3 disciplines
(iaido en jodo worden over het algemeen in de meeste artikelen
als één onderwerp behandelt).
dit logenstraft het af en toe heersende gevoel dat “ kendo er
bekaait afkomt” in de Zanshin.

Met dank aan de vele inzenders van artikelen (en niet te
vergeten de foto’s).

Jack Tacke
redactie Zanshin
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Loc at i e : A l kmaar
Do j o : Budo  G enoo t s cha p  Musa sh i
adres: korenlaan 23a

alkmaar
Contact: H.P.H. Visser

Berkmeerdijk 21
1713 kX obdam
Tel: 072-5721781
123info123@musachi.nl

iaido: do 20.30 - 21.30

Loc at i e : Ams t e l v e en ,  A lmer e
Do j o : R en sh i n j u ku
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
Ton Loyer
036-5408088
info@renshinjuku.nl

kendo: di 19.30 - 21.00  (amstelveen)
do 19.00 - 20.30  ((amstelveen)
za 09.00 - 11.00 (almere)
za 16.00 - 18.00 (amstelveen)

Loc at i e : Ams t e rdam
Do j o : Muse i do
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: -

Loc at i e : Ams t e rdam
Do j o : 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

iaido: za. 12:30 - 14:15
jodo: za. 11:00 - 12:30

Loc at i e : Ams t e rdam
Do j o : K a r a suka i
Web site: www.karasukai.nl
adres: Willem Witsenstraat 6

amsterdam
Contact: Berry kuijer

oijense Benedendijk 40
5394 LT oijen
06-54304221
kumaberry@gmail.com

iaido: ma 20.15 - 21.45
do 18.15 - 19.45

Loc at i e : A rnh em
Do j o : K endo  K a i  H i g a sh i
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) Patrick Toda
06-55396602
patrick.schewe@gmail.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

Loc at i e : A rub a
Do j o : Bun  Bu  I t c h i
Web site: www.kendoaruba.com 
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

Dojolijst Nederlandse Kendo Renmei
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Loc at i e : Amer s foor t
Do j o : Mokus e i k an
adres: Gymzaal Spinetpad

Spinetpad 10
3822 dT amersfoort

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

Loc at i e : B r ed a ,  M i d d e l burg
Do j o : N am i  K a i
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
paul_spr@zonnet.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)

Loc at i e : D e l f t
Do j o : N e ko s e
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: -

Loc at i e : D en  Bo s ch
Do j o : Maroba sh i k a i
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

iaido: ma 20.30 - 22.30
wo 21.00 - 22.30

Loc at i e : D en  H a ag
Do j o : K endo  K a i  D en  H a ag
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
Peter Bink (kendo)
gambatte5@hotmail.com

kendo: za 13.15 - 15.00
do 20.30 - 22.00

iaido: za 11.15 - 12.45
di 19.00 - 20.00 (algemeen) en 21.00 - 22.00

jodo: za 9.45 - 11.15
di 19.00 - 20.00 (algemeen) en 20.00 - 21.00

Loc at i e : D en  H a ag
Do j o : S h i n  N a k ada
Web site: www.shin-nakada.nl
adres: Renswoudelaan 47

2546 Xe den Haag
Contact: alphons Metselaar

elzenhof 19
2631 GG nootdorp
Tel: 015-3105720, 06-21931197
ar.metselaar@ziggo.nl

kendo: wo 21.00 - 22.00
vr 21.00 - 22.00
za 16.00 - 18.00

Loc at i e : D en  H a ag
Do j o : K endo  K a i  S u zuk i
Web site: www.kendokaisuzuki.com
adres: Haagsche Beek

Paddepad 6
den Haag (woe en zaterdag)
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 (Leiden)
za 12.00 - 14.00 (den Haag)
wo 20.00 - 22.00 (den Haag) 
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Loc at i e : D en  H a ag
Do j o : I k i r u
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: -

Loc at i e : D en  H e l d e r ,  B e v e rw i j k
Do j o : S . C .  L a va bu
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

Loc at i e : D r a ch t en
Do j o : K i ta n am i k a i
Web site: http://kitanamikai.org
adres: overstesingel 5

drachten
Contact: Thijs Boerema

offringalaan 17
9364 PZ nuis (Gr.)
Tel: 0594-549954
thijs.boerema@kitanamikai.org

iaido: wo 19.00 - 21.00
vrij 19.00 - 21.00

jodo: wo 19.00 - 21.00
vrij 19.00 - 21.00

Loc at i e : E i n dhov en ,  Maa s t r i c h t
Do j o : R en  Bu  K an
Web site: www.renbukan.nl
adres: Turnhoutlaan 3 

(ingang achterzijde Grobbendonkstraat)
eindhoven
kasteel Schaloenstraat 8
6222 TP Maastricht

Contact: (kendo eindhoven) R. Van acht
assenstraat 26
5224 Va den Bosch
Tel: 073-6211734
webmaster@nkr.nl
(jodo / iaido)  a. Schiebroek
dubbestraat 5
5674 ae nuenen
Tel: 06-53738537
a.a.g.schiebroek@inter.nl.net

(kendo Maastricht) joris Cornelissen
Bergerstraat 99
6226 BB Maastricht
06-27555437
043-3630532
joris_cornelissen@wanadoo..nl

kendo: za 09.00 - 10.30 (eindhoven)
do 19.00 - 20.15 (eindhoven)
do 20.30 - 22.00 (Maastricht)

iaido: za 10.30 - 11.30 (eindhoven)
di 20.15 - 21.15 eindhoven)

jodo: za 10.00 - 11.30 (eindhoven)
di 21.15 - 22.15 (eindhoven)

Loc at i e : G ron i n g en
Do j o : S h i n  Bu  K an
Web site: www.kendogroningen.nl
adres: Sionskerk

korreweg
Groningen

Contact: W. Riesenkamp (kendo)
Leeuwenburgstraat 15
9731 Ca Groningen
Tel: 050-3130684
willem@wilbo.demon.nl
e. Groot
R. doumastraat 1
9728 Vn Groningen
Tel: 050-5777979
edwin@epgroot.demon.nl

kendo: di 20.00 - 22.00
za 11.00 - 13.00

Loc at i e : H a r l i n g en
Do j o : S h i n  Bu  K en
adres: Gymzaal

oud jaagpad 28
Harlingen

Contact: H. Veltman
Grote Pierweg 16
8821 LW kimswerd
Tel: 06-20696029/0517-641731
h_veltman@zonnet.nl

iaido: za 11.00 - 13.00
di 21.00 - 22.30

Loc at i e : H a r l i n g en
Do j o : J i k i s h i n k an
adres: Gymzaal noorderlicht

klipperstraat 1
Harlingen

Contact: M. engel
Bosboom Toussainstraat 25
8861Gk Harlingen
Tel: 06-20724523
markengel6@gmail.com

kendo: za 10.00 - 12.00
di 21.00 - 22.00

iaido: za 10.00 - 11.00
di 20.00 - 21.00
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Loc at i e : H i l v e r sum
Do j o : Do j o  K a i z e n
Web site: www.dojokaizen.nl
adres: Sporthal "de Meent"

de Meent 6
1218 CB Hilversum

Contact: jac van der Linden (jodo)
Hugo Roelofsen (iaido)
info@dojokaizen.nl

iaido/jodo: do 20.00 - 22.00 uur

Loc at i e : J u l i a n ador p
Do j o : Budo  C en t rum  J u l i a n ador p
Web site: www.budocentrumjulianadorp.nl
adres: Mr. daarnhouwerstraat 8

1788 BL  den Helder
Tel.: 0223-642914

Contact: budocentrumjulianadorp@gmail.com
iaido: vrij 20.45 - 21.45

Loc at i e : L u t j e b roek
Do j o : S por t s choo l  E .  va n  d e r  Z e e
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

jodo: di 20.30 - 21.30

Loc at i e : D e  Meern
Do j o : K en  S e i  K a n
Web site: www.dojokenseikan.nl
adres: Broos Gerssenzaal

keerderberg 21
de Meern 

Contact: j. Heuvelmans
Loopeend 17
3435 VL nieuwegein
Tel: 06-45400624
jefheuvelmans@gmail.com

iaido: ma 20.00 - 22.00
jodo: ma 20.00 - 22.00

Loc at i e : Mep p e l  -  Zwo l l e
Do j o : S u i r ank an
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 

Loc at i e : N a a l dw i j k
Do j o : T omonoka i
Web site: http://www.tomonokai.nl/
adres: Sportzaal de Windroos

Hoge Woerd 25
naaldwijk

Contact: Mark neijssel 
Timmermanshove 36
2726 ea Zoetermeer
Tel. 079-3417770
info@tomonokai.nl
alain Manche: 06-55713241

iaido: do 18.45 - 20.15

Loc at i e : Ro t t e rdam
Do j o : F ume t su
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

Loc at i e : Ro t t e rdam
Do j o : Kodokan
Web site: www.kodokan-rotterdam.nl
adres: Sporthal asterlo

asterlo 10
3085 ad Rotterdam

Contact: Rianne de Rijke
andre Gideplaats 279
3069 eH Rotterdam
riannederijke@hotmail.com

iaido: di 19.00 - 21.00
za 10.00 - 12.00

Loc at i e : Ro t t e rdam
Do j o : S ho sh i n k an
Web site: www.shoshinkan.nl
adres: City College St. Franciscus

Beukelsdijk 91
Contact: Hans Pegtel

Ponyweide 6
2727 HL Zoetermeer
06-53582179
Shoshin@live.nl

iaido: donderdag 20:00 - 21:30 uur 
jodo: donderdag 21:00 - 22:30 uur 

Loc at i e : U t r e ch t
Do j o : Y u sh i n k an
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
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Loc at i e : U t r e ch t
Do j o : S hudo  K an
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

Loc at i e : U t r e ch t
Do j o : S a kura  K a i
Web site: http://sakura-kai.nl
adres: Universiteit Utrecht

Sportcentrum olympos
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht

Contact: bestuur@sakura-kai.nl
Simon Bruins
06-40142143
conorach@gmail.com

kendo: wo  21.00 - 23.00

Loc at i e : V l a a rd i n g en
Do j o : S por t s choo l  E .  T homas
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

Loc at i e : Z a andam
Do j o : S hun  Pu  K an
Web site: www.shunpukan.org

www.vandennieuwendijk.nl
adres: Sportschool Van den nieuwendijk

Weiteveen 29
1507 ML Zaandam 

Contact: kendo nindo G. daeng ngalle
Tel. 06-53160685
nindo1@hotmail.com of nindo@shunpukan.org
R. oquendo
Magda janssenstraat 1
1507 SR Zaandam   
Tel: 075-6425859
togidai@hotmail.com

Contact: iaido a. van es
adenmirjam@hotmail.com
0299-772043 of 06-20537440

kendo: ma 18.00 - 19.15
vrij 20.00 - 22.00

iaido: do 20.00 - 22.00
za 10.00 - 11.00

Loc at i e : Z o e t e rmeer
Do j o : Y o to s ama
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

iaido: wo 21.00 - 22.30
za 13.00 - 14.30

jodo: wo 21.00 - 22.30
za 13.00 - 14.30

Loc at i e : Z o e t e rmeer
Do j o : S ho sh i n k an
Web site: www.shoshinkan.nl
adres: de driesprong

Van Stolberglaan 1
Contact: Hans Pegtel

Ponyweide 6
2727 HL Zoetermeer
06-53582179
Shoshin@live.nl

jodo: zaterdag 11:00 - 12: 30 uur
kendo: zaterdag 12:30 14:00 uur

Loc at i e : Z o e t e rmeer
Do j o : K i r yoku
Web site: www.dojokiryoku.nl
adres: kerkenbos 10

Zoetermeer
Contact: R. van amersfoort

Bijvoetplan 3
2728 dC Zoetermeer
Tel: 079-3423935
gangaku@online.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
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aanleiding voor dit stukje, voor mij, is het onbegrip dat er zo
weinig jodoka’s  aanwezig zijn bij een centrale training. 
Voor sommigen onder ons lijkt het wel of alleen het verplichte
nummertje wordt gedraaid, te weten 3 trainingen per jaar,  voor
een deelname aan een examen.
ik richt mij met deze opmerking tot het niveau mudan t/m 3e
dan, die volgens mij geen enkele centrale training zou mogen/wil-
len missen.
Voor het niveau 4e dan en hoger is het niet aan mij enige
opmerking te maken, ik verwijs hiervoor naar het stuk in Zanshin
2011.3 van van amersfoort sensei, daar staat het duidelijk genoeg
dunkt mij.

U zult zich afvragen, waar heeft hij het over en met welke
achtergrond komt de schrijver tot deze opmerking. dan moet ik
kort iets over mij zelf vertellen. Ben in 1974 in aanraking gekomen
met verschillende vormen van Budo bij Gravestijn sensei, in die
tijd al leermeester was in karate, judo, iaido en jodo. Bij Grave-
stein sensei ben ik primair gegaan voor karate wat mij in 2005
uiteindelijk tot  4e dan heeft gebracht en dat in een 5 dangraden
systeem.  Bij de bevordering tot 7e kyu karate mocht ook worden
begonnen met jodo welke ik, naast karate,  in 1975 ben begonnen
in het systeem Shindo Muso Ryu.
daar ik in 1980 verhuisde naar het oosten van het land kwam dit
jodo op een laag pitje te staan. na mijn verhuizing naar Utrecht
in 1986 ben ik weer  vol aan de ‘bak’ gegaan voor karate, iedere
week training in aalsmeer, 6x per jaar centrale training de kaki
geiko en kanki geiko en de zeetraining hielden je ruim voldoende
bezig. dus altijd maar reizen om les en training te mogen
ontvangen.
Vanaf 1999 het jodo en zijdelings iaido er weer bij opgepakt
waarvoor iedere maand naar ossendrecht werd gereisd, alwaar
het onderricht werd gegeven door Gravestijn sensei.  Maar ook
naar de verschillende weekendtrainingen door het land en
overslaan was er niet bij. je moest bij Gravestijn sensei een goede
reden hebben om er niet te zijn. Weer lange dagen onderweg om
3 tot 4 uur training te mogen volgen. dit alles is helaas door het
overlijden van Gtavestijn sensei in 2011 even op een laag ‘pitje’
komen te staan.

Toch waren deze trainingen niet genoeg voor mij, ik miste
trainings- en ervaringsuren en heb daarom Gravestijn sensei
verzocht of ik ook training mocht gaan volgen bij de nkR. deze
stap werd, gelukkig voor mij,  van harte door Gravestijn sensei
ondersteund.
ik vond, vanaf 2008, aansluiting bij kenseikan o.l.v. Heuvelmans
sensei. Vanaf dat moment heb ik vele seminars bezocht in het
buitenland, zoals Zweden, duitsland, Zwitserland en België. 
ik begrijp heel goed dat dit niet voor iedereen is weggelegd, dit
i.v.m. financiën en/of tijd. 
Maar ook van de centrale trainingen heb ik er geen enkele
gemist. Het bleef mij telkens weer verbazen hoe weinig jodoka’s ,
t/m 3e dan aanwezig waren op deze centrale trainingen. Samen
kunnen we van elkaar leren en ons niveau verhogen. Tevens vind
ik dat, door massaal de training te bezoeken , wij ook het
respect en waardering doen toekomen aan hen die toch iedere

keer maar weer dit onderricht verzorgen, ook zij leveren tijd en
ruimte in om ons iets te willen leren. 
daarbij komt ook noch dat een bondscoach zijn voordeel kan
doen, hij kan de vorderingen van veel meer jodoka’s volgen en
daarop eventueel  zijn keuze aanpassen. Misschien wel door
aanvullend aan de CT een stukje wedstrijdtraining te koppelen,
iedereen is er immers.
als wij massaal deze training volgen kan een van deze CT’n
misschien uitgroeien tot een seminar waar ook jodoka’s uit
andere landen graag naar toe komen. ( een aantal van ons volgen
regelmatig trainingen in duitsland, Zwitserland en België deze
zijn na de jodo heel gezellig)
natuurlijk het is niet altijd gemakkelijk om te gaan en weer die
’les te krijgen’, maar Budo is geen makkelijke weg en is zeer lang
en kronkelig en op elk niveau anders.

dit brengt mij op de woorden oSaeRU en SHinoBU. 
oSaeRU betekent zoveel als ‘het beteugelen van de geest’ het
geconcentreerd blijven volgen van hetgene in de dojo en om je
heen gebeurt, Het zich leeg maken. 
SHinoBU is zoveel als ‘Het verdragen van pijn en ongemakken’ en
duidt de weg van lijden en ongemakken aan, wat ontstaat bij
het iedere keer zich blijven inzetten en concentreren. ook naar
de training gaan is zo’n weg, niet altijd gemakkelijk, het is zo
vroeg etc etc. de samenvoeging van de 2 woorden ‘oeSH’ is in
karate een veel gebezigde uitdrukking en is dan ook een grote ter
herkenning.
ik hoop dan ook dat de komende jaren de CT volop wordt
bezocht en dat wij elkaar allemaal gaan kennen en samen ons
niveau van jodo in nederland tot ongekende hoogte brengen ,
tenslotte is ”Zonder veel  oefening  alle onderwijs weinig waard”

Moo i e  woorden  z i j n  n i e t  wa ar .
War e  woorden  z i j n  n i e t  moo i .

Oesh en tot ziens 
Johan van den Broek

CT JODO
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Koryu Berichten

Shinkage-ryu
Maroba sh i
de draaiende beweging van het zwaard die
men vaak in het Shinkage ryu ziet. de kanji
die met het iaido gebruikt wordt is een
moeilijke onbekende kanji de gemiddelde
japanner zal deze kanji niet zonder meer
begrijpen.

in de waza sagarifuji of uchidome maakt men een grote cirkelbe-
weging met met het zwaard. Geen houterige bewegingen van het
ene punt naar het andere punt, maar de energie gaat in een
vloeiende beweging door.
niet alleen de beweging zelf gaat dan soepel maar ook de energie
die men bijvoorbeeld bij de eerste klap van sagaifuji krijgt kan hier
direct worden omgezet in furikaburi en de daarop volgende
snede, het gevoel is een beetje vergelijkbaar met ukenagaeshi,
kata nummer 3, waar de marobashi beweging een net iets
grotere beweging is.

ditzelfde geldt ook voor het dagelijkse leven en al helemaal voor
de mensen van de Marobashikai dojo, zij zullen de naam natuur-

lijk echt willen uitdragen. Soms gaat het niet zoals je wilt en zal
je een klap moeten incasseren. denk dan aan marobashi,
doorgaan en gebruik dat momentum om door te bewegen en het
af te maken zoals jij het voor ogen hebt. Marobashi betekent
ook wel omwentelen of rollen, het is het moment van de
verandering, tussen hetgeen wat was en gaat zijn.

Terug naar de techniek, tijdens het ronddraaien van het zwaard
hangt de punt vaak naar beneden. Zeker voor wie nog veel met
ZnkR, seitei, iaido bezig is kan dit opgevat worden als een slecht
techniek aangezien wij leren om tijdens furikaburi altijd de punt
boven horizontaal te hebben. Maar het is juist deze ontspannen
pols en arm die deze techniek zo effectief maakt. de moeilijkheid
voor de beoefenaar is dan vaak om deze ontspannen beweging
zonder hapering om te zetten naar een ferme snede. Wie dit
beheerst begin te voelen dat een goede techniek komt uit een
goed houding en stabiel staan, met gebruik van de hara en niet
uit grof geweld met de armen.
in essentie natuurlijk niet veel anders dan bij de andere koryu.

David Smits
Yushinkan dojo

Vergeet niet in je agenda te zetten: 
 

NK Jodo en Iaido 
Zondag 22 april 

 
 

Adres: Sporthal De Enk, Enk 134 te Rotterdam 
Website: nk2012.kodokan-rotterdam.nl 
Zaal open vanaf 9:00, kantine geopend. 
 
Tot 22 april! 
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natuurlijk zou de ekF onder druk van ledenlanden over
kunnen gaan tot het organiseren van achtste dan examens.
Wie zou in europa de druk op de schouders kunnen torsen
van de ballast van die graad?  ik bedoel niet alleen de
enorme druk van fysieke vaardigheid, maar ook de nog hogere
druk van de noodzakelijke aanwezigheid van de vereiste
morele hoge karakter  eigenschappen?
We zien derhalve, dat het beter zou zijn niet alles over te
nemen van de japanse instructie methodieken. op het
gebied van  leren lesgeven kunnen we onze eigen ervaring en
tradities prima toepassen.

ikzelf heb bij judo en kendo intens aan de trainingen
meegedaan voor toekomstige japanse judo en kendo leraren.
Bij diverse opleidingen bleek, dat er nauwelijks of geen
theoretische  leervakken werden onderwezen. er werd niet
lesgegeven in theorievakken zoals anatomie, fysiologie,
methodiek en didactiek. Zo goed als alles werd in de praktijk,
in de dojo, onderwezen. ook psychologie,  trainingsleer en
wetenschappelijk coachen stonden niet op het programma.
al  vanaf  1969 heb ik in japan kunnen waarnemen, dat bij
judoleraren nauwelijks enige kennis bestond over het
lesgeven aan kinderen. jeugdige judoka kregen op dezelfde
wijze les als de ouderen. Pas de laatste tijd komt men er in
japan achter, dat de mogelijkheid bestaat, dat buiten japan
op een meer verantwoorde wijze les wordt gegeven aan de
jeugd. enkele nederlandse judo leraren zijn al uitgenodigd om
op dit gebied kennis over te dragen aan japanse collega´s. 
of het zal helpen weten we niet.  niet lang geleden is er een
japanse judoleraar door de rechter veroordeeld wegens het
veroorzaken van de dood van een kind van zeer jonge leeftijd.
Hij wierp het kind herhaaldelijk te hard, wat de dood als
gevolg had.

dit incident toont aan, dat de onderwijs systemen in japan
wellicht  aan  revisie toe zijn. Het blindelings overnemen van
japanse systemen lijkt mij niet altijd  verstandig. dat wij in
onze nkR moeten  doorgaan met het organiseren van
cursussen staat voor mij als een paal boven water. 
een leraar zal niet alleen bewonderd moeten worden wegens
de hoogte van zijn dan, maar meer nog wegens zijn alge-
mene kennis van zaken op  het gebied van fysieke ontwikke-
ling en het doen van pogingen de leerlingen meer zelfvertrou-
wen te laten krijgen. dat er wellicht morele en filosofische
"doelen" zijn laten we in dit kader nog maar even in het
midden.

Hein Odinot

de nkR heeft  in 2009 van het Ministerie van onderwijs de
machtiging gekregen om opleidingen te organiseren voor het
diploma, dat geldig is om les te geven in kendo, iaido en jodo. 
Wij hebben daarvoor een proeve van bekwaamheid  moeten
doorstaan, om aan  de voorwaarden voldoen om dit mogen doen.
deze opleiding is van belang, omdat het lesgeven een vak is  dat
vele facetten kent. op dit ogenblik is het zo, dat een lesgeef
bevoegdheid deels  gerelateerd is aan een dan. dat betekent
dat een houder van een 4e dan automatisch bevoegd zou zijn om
les te geven. in het verleden is er echter een voorval geweest  in
de gymnastiek wereld, dat een trainer even de les moest verlaten
en dat er zich in de tussentijd een ongeluk voordeed. Voor de
rechter verschenen, werd de trainer schuldig verklaard, omdat er
geen bevoegde vervanger werd aangewezen. Stel dat er zich  een
ongeval zou voordoen bij onze disciplines, dan zou de onbe-
voegde leraar mogelijkerwijs  voor de rechter kunnen worden
gedaagd en wegens nalatigheid kunnen worden veroordeeld.

in onze wereld van kendo, iaido en jodo is het behalen van een
japanse shogo  een prestigieuze  aangelegenheid. Voor renshi
moet de kandidaat minimaal in het bezit zijn van de 6e dan om
het diploma aan te mogen aanvragen. Het is voldoende een
essay te schrijven van een halve a4 lengte, terwijl daarbij de
aanbeveling van de nationale  voorzitter nodig is. Het diploma
wordt uitgereikt  na  het betalen van een bedrag voor registratie.
Het behalen van het kyoshi diploma is via de all japan kendo
Federation alleen mogelijk voor kendo. de kandidaat moet drager
zijn van de  7e dan en zal  weer een essay moeten  schrijven en
bovendien  voor een schriftelijk examen naar japan moeten
reizen. Vooraf dient de kandidaat een drietal  door de ajkF
uitgegeven boeken goed te lezen, aangezien uit die boeken de
vragen worden gesteld. Het spreekt van zich zelf, dat de kandi-
daat moet beschikken over goede kennis van de engelse taal.
Bovendien moet een niet onaanzienlijk bedrag aan inschrijfkos-
ten, registratiekosten en reiskosten worden betaald. niet
iedereen zal aan deze voorwaarden kunnen voldoen.

een kyoshi diploma behalen in japan zal zonder twijfel algemene
waardering en bewondering opleveren. nadeel is dat dit diploma
op geen enkele manier door het Ministerie van onderwijs in ons
land zal worden erkent. de  vraag ligt voor de hand of er een
mogelijkheid is om in ons land een eigen, aan het LMa diploma
gerelateerde Shogo  opleiding in het leven te roepen.  dit is in
duitsland het geval, want ik neem aan, dat de duitsers een
grondige cursus met hoge eisen hebben gemaakt. Zij vergeten
echter, dat het behalen van een hanshi diploma vrijwel onmoge-
lijk zal zijn. Hiervoor dient  de kandidaat  drager te zijn van de
achtste dan, immers die graad is nodig voor het hanshi diploma.
We weten allemaal, dat het behalen van de achtste dan in japan
vrijwel onmogelijk is. er zijn  kenshi uit europa, die al hebben
deelgenomen aan  achtste dan examens, waarvan het totale
succes percentage rond de 0,8% ligt. Zou het halen van de
achtste dan voor niet-japanners ooit  tot de mogelijkheden
gaan  behoren?

Opleidingen



ZANSHIN I 2012.1−20

Ishido Cup 2012

de ishido Cup 2012 liet weer mooie en spannende partijen zien. Met een deelnemersaantal dat bijna identiek was aan het voor-
gaande jaar werd het een lange maar boeiende dag in het Brabantse Waalre, waar Ren Bu kan onze gastheer was.

de uitslagen van het jodo zijn als volgt:

Mudan (3 deelnemers): Shodan (3 deelnemers): nidan (3 deelnemers): Sandan/yondan (5 deelnemers):
1. jasper van der Vaart 1. Veronica Rijke 1. Patrick van Hemert 1. Wijnand Schuilenburg
2. Fred Veenhof 2. elise Heijboer 2. Simon kim Liong kwee 2. Steven Brugman
3. dennis Briene 3. Yoshi Tacke 3. johan van den Broek 3. Tom de Boom

Godan (3 deelnemers): Fighting spirit-prijs:
1. kevin Groos jac van der Linden
2. Robert Zeegers
3. Loek Lexmond

de uitslagen van het iaido:

Mudan (24 deelnemers): Shodan (9 deelnemers): nidan (14 deelnemers):
1. Ben Persoon 1. jasper van der Vaart 1. Stan engelen
2. ivan Vijverman 2. Sander Filon 2. Tom koevermans
3. kim Heuvelmans 3. Baukje Weber /  jo jurgens 3. elise Heijboer  /  Simon kim Liong kwee

Sandan (10 deelnemers): Yondan (5 deelnemers): Godan (3 deelnemers):
1. nicolas Leclercq 1. elaine van ommen kloeke 1. Robert Zeegers
2. kevin Groos 2. david Smits 2. Cees van der Zee
3. Rienk donga  /  Veronica Rijke 3. Maria essers 3. Loek Lexmond

Fighting spirit-prijs:
Bas Ben Zineb

in veel divisies, maar met name iaido-yondan, lagen de uitslagen zeer dicht bij elkaar. de deelnemers lieten dan ook hun allerbeste
jodo en iaido zien. en daarmee werd het doel van het toernooi geheel behaald.

Aad van de Wijngaart
TC jodo/iaido



ZANSHIN I 2012.1−21
Foto’s: Johan van de Broek



ZANSHIN I 2012.1−22

om middernacht loopt de straat hier nog steeds vol met alarmen
die huiswaarts keren van hun werk. op datzelfde tijdstip kun je in
de Yamanote line nog altijd geen zitplaats vinden, niet als je er
maar een half uur in zit. Misschien dat je een plekje vindt als je
het hele rondje doet, maar voor de gemiddelde forens is het hard
vechten om een zitplaatsje wat de klok slaat. 

en dat is eigenlijk alleen maar aan de sterkste voorbehouden,
want je simpelweg tijdens de niet aflatende spitsuren in de
Yamanote staande houden vergt al heel wat van je atletisch
vermogen en dan heb ik het nog niet eens over de worsteling om
er weer op het juiste station uit te komen. Gewapend met bogu
bag en een stapel shinai is er al helemaal geen beginnen aan, blijf
in dat geval maar liever zo dicht mogelijk bij de deur. eigenlijk
geldt dat je bijna onder alle omstandigheden beter drie stations
voordat je er werkelijk uit wil met uitstappen moet beginnen,
want anders zul je minimaal één station terug moeten lopen en
dat met een verstuikte enkel of geblesseerde knie.

Hoe vaak ik niet al op de terugweg, van twee of drie stations te
ver, tot ‘s-ochtends vroeg ben blijven hangen in een gezellig
mamasan-café weet ik niet meer, maar ik kan eigenlijk doorde-

weeks net zo goed op mijn werk onder mijn bureau blijven slapen,
want de tijd die ik ’s-nachts thuis ben is bijna de moeite niet.
Zeker niet als je de hersteltijd van een stevige kater van de
slaaptijd aftrekt. elke nacht een fles whisky uit mijn bureaula
leeg drinken zou ook heel wat goedkoper zijn dan de vele
nachtelijke drankjes uit de personal bottles die ik er achter de
toog bij mijn vier favoriete mini-izakaya tussen Shibuya en
Shinjuku op nahoud. 

die flessen worden immers niet tegen de gangbare Tokyoose
slijterijprijzen geledigd. de slogan luidt: “For relaxing times, make
it Suntory time!”, maar van de kosten kun je er per jaar zeker een
vierkante meter in het duurste hoekje van Ginza voor huren.
Gelukkig worden mijn appartement en buiten kantoorse ont-
spanning grotendeels door mijn bedrijf betaald. in ruil daarvoor
heb ik praktisch alleen zondagsmiddags een eigen leven, welke
tijd weer grotendeels door kendo wordt opgeslurpt. 

nieuwe pakken laat ik mij meestal thuis aanmeten en fris
gestoomde op het werk bezorgen. af en toe trek ik nieuwe
dassen, sokken, shorts en t-shirts uit de automaat bij de lobby
van het capsule hotel op de hoek van mijn station, net zoals de
tandenborstel, voor de poetsbeurt na het bentobox ontbijt van
witte rijst met gedroogde zeewier, aardappelsla, een vakje
spaghetti en twee stukjes, nu koude, maar ooit gefrituurde kip
welke ik vaak koop bij de oma van het take-away winkeltje een
hoek verderop. 

Van hier tot amsterdam, twee vergaderingen later terug vliegen
en dan vanaf Shinagawa weer de buik van het lange monster in.
de Yamanote is de oneindig rondjes rijdende grijs-groene draak
van Tokyo en iedereen met ook maar een druppeltje ambitie zit
er dagelijks in; sober of dronken, met of zonder bogu, voor
zonsopgang of rond middernacht. 

From Tokyo with Love,
Stefan Korpel

De Yamanote - Bogu Express
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Nieuwe leden t/m januari 2012
naam dojo iaido jodo kendo
Smit, Ramon Renshinjuku nee nee ja
Bokelaar, Martijn van den nieuwendijk ja nee nee
Zomeren, jan van kendo kai higashi nee ja nee
kerklaan, Miranda kiryoku ja nee ja
He, Chun Pang kendo kai Higashi nee nee ja
Heek, Louis Mokuseikan ja nee nee
Roemburg, Stephan van kaizen nee ja nee
Herpen, Laurens van kendo kai Suzuki nee nee ja
klein, aad Shoshinkan ja nee nee
Hanafy, Bo karasukai ja nee nee
Geng, Mark Tomonokai ja nee nee
Boukema, Vincent kaizen ja ja nee
Zwinkels, Stefan Tomonokai ja nee nee
Fokker, ilse Reshinjukuja ja nee nee
Haan, kevin de kita nami kai nee ja ja
Brouwer, Raymond kaizen nee ja ja
Berg, a.k. van den Shoshinkan nee nee ja



2012
25-feb Teamtraining kendo amstelveen 10:00-12:00
26-feb Teamtraining kendo amstelveen 10:00-13:00
3-mrt Furuya cup kendo amstelveen hele dag
4-mrt Studiedag “effektiever lesgeven” 10.00-16.00
11-mrt Centrale training kendokata/iaido/jodo + 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
15-apr nationaal Studenten kendo Toernooi Utrecht 12:00-16:00
22-apr nk jodo/iaido Rotterdam
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
31-jul-4-aug Zomerseminar jodo/iaido (nu vijfdaags!) eindhoven
3-5-aug Zomerseminar kendo amsterdam

n.b.:  Het kan soms gebeuren dat data tussentijds veranderen.
de agenda op de website van de nkR heeft de meest recente data van evenementen.

N.K.R. Activiteiten 2012

This is Japan


