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Van de redactie

N.K.R.

Commissieleden:

Opgericht in 1966. Ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te ’s–Gravenhage onder nummer
40341999. Aangesloten bij de Internationale Kendo
Federatie en de Europese Kendo Federatie. Erkend
door NOC*NSF via lidmaatschap Federatie Oosterse
Gevechtskunsten. Website: www.nkr.nl

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

Voorzitter:
Koos van Hattum
Hoofdstraat 187
3114 GD Schiedam
tel. 010-4191631
e-mail k.vanhattum@nkr.nl
Secretaris / EKF-administrator:
Joke de Jong
Oeverlandenweg 32
7951 KL Staphorst
tel. 0522-253871 / 06-22803878
e-mail joke.dejong.t@gmail.com
Penningmeester:
Elise Heijboer
Molièreweg 669
3076 GE Rotterdam
tel. 06-18110144
e-mail: e.heijboer@nkr.nl
Technische-/wedstrijdzaken algemeen;
Vice Voorzitter:
Aad van de Wijngaart
Havikshorst 85
2317 AM Leiden
tel. 071-5225198
e-mail: aad@aadvandewijngaart.nl
Bestuurslid:
André Schiebroek
Dubbestraat 5
5674 AE Nuenen
tel. 06-53738537
e-mail: a.a.g.schiebroek@inter.nl.net
Adreswijzigingen:
Joke de Jong
joke.dejong.t@gmail.com
Ledenadministratie:
Secretariaat: Joke de Jong (zie boven)
Het lidmaatschap van de N.K.R. loopt per kalenderjaar. De contributie voor 2018 is vastgesteld op € 65
voor senioren en € 32,50 voor junioren (tot 18 jaar).
Bij toestemming voor automatisch incasso is er een
korting van € 5 voor senioren en € 2,50 voor junioren.
De incasso-opdrachten worden 1 x per jaar geïncasseerd te weten eind februari.
Contributiefacturen worden eind februari verstuurd
en dienen uiterlijk voor 1 april betaald te worden.
Toezending Zanshin en deelname aan wedstrijden
is uitsluitend voor leden van de Nederlandse Kendo
Renmei, die geen contributieachterstand hebben.
Opzegging dient altijd schriftelijk te geschieden voor
1 december. Opzegging bij de dojo betekent niet
automatisch opzegging van de N.K.R.

André Schiebroek
tel. 06-53738537
e-mail: a.a.g.schiebroek@inter.nl.net
Technische zaken kendo:
Soesanto Bosari
e-mail: soesanto.bosari@icloud.com
Arne Reimers
e-mail: reim@hotmail.com
Martin van Dijk
e-mail: mvandijk86@gmail.com
Webmaster:
Johan van de Broek
e-mail: web-master@nkr.nl
Soesanto Bosari
e-mail: soesanto.bosari@icloud.com
Zanshin:
Jack Tacke
tel. 0488 - 482121
e-mail: zanshin@nkr.nl
Deadlines kopij:
2018/2: 1 juni 2018
2018/3: 1 augustus 2018
2018/4: 1 december 2018
Coach Nederlands Kendo Team:
Guido Minnaert
Tel.: 06-20519170
guido@nederkendo.com

Facebook; You either love it, or hate it.......
Ik persoonlijk “love it”. Als afsluiting van
een avondje “banken”; als tussendoortje
tijdens de pauze op mijn werk; en als
“nuttig” tijdverdrijf tijdens het wachten op
mijn vrouw in de kledingwinkel....
Deze week plaatste Jock Hopson een foto
van een Summer Seminar Iaido-Jodo uit
1988. (Voor de geinterresseerden heb ik de
foto op de achterpagina geplaatst).
Dat was dus goed voor een avondje
namen bij gezichten zoeken!
Ishido sensei, Louis Vitalis, Jolanda
Dekker, Aad van de Wijngaart Rene van
Amersfoort, Vito en Linda Tatoli, Hein
Odinot, Len Bean, enz, enz..
Grote Namen van nu, ze staan er allemaal
op.
Iemand aan wie ik zeer goede
herrinneringen heb uit die tijd is Aoki
sensei; Op de foto dat kleine mannetje, 2e
rechts van het midden.
In die tijd rookte nog vrijwel iedereen.
De japanse sensei in ieder geval allemaal!
Ook ik was een verstokt shag-roker,
en dat intrigeerde deze Aoki sensei in
hoge mate! Zodoende leerde ik hem, op
vragen daaromtrent van hem, hoe je een
oer-hollands shaggy draaide van een
vloeipapiertje en een plukje Samson shag.
Even waren de rollen omgedraaid: Bij iaido
en jodo was hij de leraar, bij het roken was
ik voor één keer de Hachidan kyoshi......

Manager Nederlands Kendo Team:
Werner Karnadi
Tel.: 06-25082208
nerius@gmail.com

Veel leesplezier!

Coach Nederlands Iaido team:
Cees van der Zee
076-5874035

In dit nummer

Manager Nederlands Iaido team:
Piotr Kukla
pkukla@gmail.com
Manager Nederlands Jodo team:
Elise Heijboer
Tel.: 06-18110144
eliseheijboer@outlook.com
Contactpersoon Opleidingen L.M.A.:
(Leraar Martial Arts)
Anne-Marie ten Broeke
e-mail: lma@nkr.nl

Betalingen:
Contributie op ING-rekening 3223156 t.n.v.
Nederlandse Kendo Renmei (bond) te Rotterdam.
IBAN: NL42INGB0003223156
BIC code: INGBNL2A
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Van de Voorzitter
Op dinsdag 12 juni zijn de
bestuursleden weer eens
bijeen geweest voor een
bestuursvergadering.
De vergadering verliep vlot,
ondanks dat er veel te
bespreken viel. Deze zomer
staan er weer twee grote
seminars voor de deur en
is er in september het WK
Kendo in Korea en in het
najaar de twee EK’s iaido
en jodo. Gelukkig worden
we bij de organisatie
en planning van al deze
activiteiten bijgestaan
door een groep getrouwe
en ervaren leden die de
afgelopen jaren hun sporen
hebben verdiend. Met veel vertrouwen zie ik dus de toekomst
tegemoet.

Uiteraard was er tijdens de bestuursvergadering aandacht voor
de gezondheidstoestand van Ishido-sensei. Na een vermoeiende
vlucht reed hij naar huis in zijn auto en is betrokken geraakt bij
een eenzijdig ongeval, wat hem bijna het leven heeft gekost.
Gelukkig verloopt zijn revalidatie voorspoedig en is hij voorzichtig
weer met trainen begonnen. Zijn wil om weer de oude te worden
is groot en hij ergerde zich eraan dat hij niet in staat was naar
Europa te komen. Een goed teken!
Vorig jaar rond deze tijd ontving onze ere-voorzitter Hein Odinot
uit handen van de Japanse Ambassadeur in Nederland, de heer
Inomata, een hoge Japanse culturele onderscheiding. “The
Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays”. Onlangs kreeg ik
een uitnodiging om op de ambassade in Den Haag een zelfde
ceremonie bij te wonen. Dit keer ging deze onderscheiding naar
Hans de Wekker, voormalig voorzitter van de Kyudo Renmei
Nederland (KRN), voor zijn bijdrage om kyudo te promoten
in Nederland. Hans is tientallen jaren voorzitter geweest
van de Kyudo Renmei en was samen met de NKR één van
de eerste bonden die lid waren van de Federatie Oosterse
Gevechtskunsten (FOG). Op dit moment maakt overigens de
KRN geen deel meer uit van de FOG. Ondanks dat zijn er altijd
hartelijke contacten gebleven tussen de NKR en de KRN.
Tot slot wens ik iedereen een mooi vakantieseizoen toe en hoop
dat voor deelnemers aan seminars in binnen en buitenland het
een succesvolle periode wordt.
Koos van Hattum

Een puntje van zorg is het aantal aanmeldingen voor de
seminars. Bij kendo zijn we wel gewend dat de aanmeldingen op
het laatste moment binnenkomen. Bij iaido en jodo staat de
teller rond deze tijd normaal gesproken al veel hoger.
Een oorzaak zou kunnen zijn, dat in veel Europese landen
seminars worden georganiseerd en de concurrentie groter wordt.
Het blijft daarom belangrijk te zoeken naar specifieke aspecten
waarmee we ons kunnen onderscheiden. In de eerste plaats
is dat een aansprekend lerarencorps. In de tweede plaats een
aantrekkelijke en goed bereikbare locatie en de mogelijkheid
logies ter beschikking te hebben voor elke portemonnee.
De gemeente Amsterdam heeft ons verrast door niet al te
lang geleden ons te melden dat we voor kendo niet in de
Sporthallen Zuid terecht konden. Gelukkig hebben we een
alternatieve locatie kunnen vinden. Het blijft ‘Zuid’, alleen het
wordt Rotterdam Zuid. We wijken uit naar het Topsport Centrum
naast de Kuip. We gaan ervan uit dat deze locatiewisseling
geen gevolgen zal hebben voor de aanmeldingen. Sterker nog,
ik verwacht een positief effect door de voordelen. Een goede
parkeergelegenheid direct naast de sporthal. Een tramlijn
vanuit het centrum met een halte naast de deur. Voldoende
mogelijkheden voor een overnachting voor aantrekkelijke prijzen.
Restaurants op loopafstand.
Tijdens de afgelopen ALV is door een groep actieve kendoka
de wens uitgesproken weer eens een EK Kendo te willen
organiseren. Ik ben het lijstje eens langs gelopen welke landen
tot nu toe zich voor de komende jaren hebben genomineerd. In
2019 Servië; in 2020 Noorwegen; in 2022 Italië en Ukraïne;
in 2023 Portugal. In 2021 en 2024 zijn er WK’s. Ik kom dus uit op
2025! Het hangt er een beetje vanaf wat er in 2022 gebeurt met
de twee kandidaten Italië en Ukraïne, maar voorlopig heb ik de
EKF een mail gestuurd dat wij ons kandideren voor 2025. Als de
EK ons wordt toegewezen ligt er een berg werk te wachten,
dus doe ik hierbij het verzoek de maanden april en mei 2025
reeds te blokkeren in jullie agenda om beschikbaar te zijn voor
de organisatie. Ook in de voorbereidende periode en ik reken
daarvoor twee jaar, hebben we veel ‘handjes’ nodig.

ZANSHIN
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Notulen ALV 2018
6. Jaarverslag secretariaat 2017

Aanwezig namens het bestuur: Voorzitter Koos van Hattum,
Penningmeester Elise Heijboer, Secretaris Joke de Jong en
bestuursleden Aad van de Wijngaart en André Schiebroek.
Ere leden: Hein Odinot en Jolanda Dekker
leden: C. Roos, S. Valerius, H. Booltink, T. Boerema,
W. Riesenkamp, L. Vitalis, G. Barbier, K. Orlowski, M. de Boer,
E. de Wit, J. Jurgens, J. van de Veer, J. van de Broek,
J. van der Linden, K. Hop, L. Visscher, R. Bloemheuvel, M. de Graaf,
M. Wouters, G. Minnaert, W. Karnadi, R. Smit, J. Snels, S. Bosari,
S. Kwee, J.R. van Turnhout, J. Tacke, N. Fonhof, P. Fonhof, R. Lous,
W. Neuteboom, P. Riesenkamp, H. Hayer en S. van Heerbeek.

Het door Joke namens het bestuur gemaakte verslag wordt
goedgekeurd. De toelichting die Joke heeft gegeven in Zanshin
2018-1 is volledig en er zijn geen aanvullingen.

7. Financieel overzicht 2017 en begroting 2018
Elise heeft een toelichting geschreven in Zanshin 2018-1.
Mondeling licht ze de cijfers toe.
Met name het positieve resultaat van 2017 is vooral te danken
aan de inschrijfgelden voor de Ishidocup 2018, die al eind 2017 zijn
ontvangen. Ieder jaar geldt dit natuurlijk omdat de Ishido cup
al in januari wordt gehouden. Op het moment van de begroting
maken waren er nog helemaal geen gegevens bekend van het WK
Kendo, dat dit jaar in september in Zuid Korea gehouden wordt.
Elise heeft voorzichtig begroot. De vergadering gaat akkoord met
de gepresenteerde cijfers en de voorzitter bedankt Elise voor
haar werkzaamheden.

1. Opening door de voorzitter

Koos opent de vergadering en verontschuldigt zich voor de latere
start door een misverstand over de kantine.

2. Vaststelling agenda

de agenda wordt aangehouden zoals vermeld.

8. Verslag kascommissie

3. Ingekomen stukken en berichten van
verhindering

De kascommissie bestaande uit Edwin de Wit en Damion van der
Zee hebben de stukken gecontroleerd en vragen kunnen stellen,
die naar volle tevredenheid zijn beantwoord.
De kascommissie overhandigt de verklaring en verzoekt de
vergadering het bestuur en met name de penningmeester
décharge te verlenen. Dit verzoek wordt met applaus
bekrachtigd.

Bericht van verhindering: J. Cornelissen, S. van Engelen, M. van
Dijk, Lai M. Tang, W. Seine, T. Otter, B. Aris met machtiging voor
Aad en David Smits met machtiging voor Marije Wouters.
Geen andere ingekomen stukken.

4. Bestuursmededelingen

9. Verkiezing nieuwe kascommissie

Koos neemt het woord en doet verslag over 2017. Zeer tevreden
kijkt hij terug op het afgelopen jaar. Er zijn meer leden gekomen,
de winst en verlies rekening laat een positief saldo zien, er was
een succesvol seminar en de Iijimacup gaf een groot aantal
deelnemers met aan het begin van dit jaar ook de 20 ste
Ishidocup, die succesvol was.
Onze site is vernieuwd , met name door de hulp van Soesanto.
De functionaliteit is vooral verbeterd, waar organisatoren van
evenementen, het secretariaat en met name de penningmeester
de vruchten van plukken. Een goede stap vooruit.
Hij is blij met deze grote groep leden, die hun
verantwoordelijkheid pakken en ervoor zorgen, dat de NKR op
deze wijze kan functioneren.
We hebben voor het eerst ons eigen Shogosysteem ingevoerd,
hetgeen heeft geleid tot de eerste Nederlandse Renshi en Kyoshi
toekenningen.
Helaas hadden we het verlies te betreuren van 2 Nederlandse
Dojoleiders t.w. Suzuki Sensei en Rob van Acht, die begin dit jaar
na een kort ziekbed op te jonge leeftijd overleed. De Europese
Kendo Federatie verloor een bestuurslid Technische Zaken,
namelijk Jean Pierre Raick.

Na 2 jaren is Edwin aftredend. Damion van der Zee en de reserve
van dit jaar Stan van Heerbeek zijn volgend jaar de kascommissie.
Als reserve stelt Ramon Smit zich beschikbaar, waarvoor dank.

10, Verslag Technische Commissie Iaido/Jodo
Het door Aad van de Wijngaart en André Schiebroek gemaakte
verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging.

11. Verslag Technische Commissie Kendo

Naar aanleiding van het gepresenteerde verslag heeft Marije
een opmerking. Zij mist in het verslag het Kendo zomerseminar.
Soesanto merkt op, dat Joris het verslag dit jaar nog gemaakt
heeft, hij zal er volgend jaar rekening mee houden.

12. Verslag redactie Zanshin

De voorzitter bedankt de redacteur Jack Tacke voor zijn werk.
In het verslag meldt Jack, dat er dit jaar slechts 3 Zanshin zijn
uitgekomen. Naar aanleiding hiervan merkt Marije op, dat ze
het jammer vindt, dat verslagen die op Facebook staan niet
meegenomen worden in Zanshin. Niet iedereen is op Facebook.
Jack zegt toe dat hij volgend jaar weer de normale 4 Zanshin
uit zal brengen. Het doet wel een oproep aan de leden om niet
alleen op Facebook te posten maar veel kopij voor Zanshin aan
te leveren.

De voorzitter sluit zijn overzicht over 2017 af met het uitspreken
van dank aan iedereen, die ervoor zorgt, dat de belasting voor
een ieder acceptabel blijft. Hij roept ook leden op om zich te
melden als ze ergens een bijdrage aan willen leveren. We staan
ook altijd open voor nieuwe initiatieven.
Hij is trots op onze organisatie, waarbij wij ons stevig op de
nationale en internationale kaart zetten.

13. Verslag Website

Johan meldt, dat afgelopen week het overgaan naar de nieuwe
website weer een beetje dichter bij is gekomen. Soesanto zal
voor Zanshin een artikel schrijven met uitleg wat er allemaal kan
met de vernieuwde website en hoe dit werkt.

5. Goedkeuring notulen ALV d.d. 26-02-2017.
De notulen zijn gepubliceerd in Zanshin 2017 - 2. Er zijn
geen inhoudelijke opmerkingen en ook geen vragen naar
aanleiding van. De notulen worden met dank aan de secretaris
goedgekeurd.

ZANSHIN

14. Verkiezing bestuursleden

André Schiebroek is aftredend en is herkiesbaar. Hij wordt met
algemene stemmen herkozen.
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15. Aftreden Joris Cornelissen

duurt zeker een jaar. Hij vraagt aan mensen, die op bezoek
zouden willen gaan dan een envelopje mee te nemen.
Koos vraagt Louis om namens de NKR Ishido Sensei
beterschapswensen over te brengen.

Door drukke werkzaamheden en de geboorte van een zoontje
heeft Joris besloten zijn functie neer te leggen. Hij wordt hartelijk
bedankt voor zijn werkzaamheden voor de TC Kendo. Hij heeft de
opstart van de nieuwe EKF administratie meegemaakt en was
binnen de TC verantwoordelijk voor de examens en de Centrale
Trainingen. In Zanshin had hij een oproep gedaan voor een
opvolger, waar helaas niet op gereageerd is. Koos laat weten dat
Joke de EKF administratie overgenomen heeft en Martin van Dijk
is bereid gevonden ook een deel van de werkzaamheden voor de
examens over te nemen, echter vanwege zijn werk kan hij niet
altijd met zekerheid zeggen, dat hij aanwezig is.
Willem Riesenkamp meldt, dat ook Shinbukan wil helpen. Koos
stelt voor het eerst op deze manier op te pakken.

18. Rondvraag

André Schiebroek: André laat weten, dat we als NKR nu voor de 3
verschillende disciplines allemaal een zelfde diploma hebben.
Hij vraagt eveneens of een nieuwe evenement op de NKR
kalender gezet kan worden en of daar gelden voor beschikbaar
zijn: Reeds 3 keer eerder is bij Renbukan een tameshigiri training
gehouden. Hij wil dit ook openstellen voor Kendoka en Jodoka.
Elise zegt, dat het wel kostendekkend dient te zijn, er is geen
geld voor begroot.

16. Planning wedstrijden nieuwe seizoen

Werner Karnadi meldt, dat de Iijimacup uitgegroeid is naar een
groot Internationaal Toernooi en hij pleit ervoor om een EK
Kendo naar Nederland te halen.
De Iijimacup is ook op 4 shiai jo en er zijn dan van de NKR alleen
een dames- en heren team betrokken en alle andere leden
zouden dan mee kunnen helpen als vrijwilliger. Guido denkt
ook dat het te realiseren moet zijn. Koos vindt het een prima
voorstel en hij stelt voor, dat er een Kendo commissie in het
leven geroepen wordt, die dit gaat voorbereiden, zodat het
bestuur bij de EKF in Korea een voorstel kan doen.
Tijdens de vergadering melden zich de volgende personen
spontaan: Marije, Guido, Gerard, Werner, Soesanto, Joeri, Martin,
Kelly, Fieke en het bestuur.

NK Kendo November: Mokuseikan – Amersfoort
Edo Cup Odinot Cup: Suirankan of KK Den Haag.
Joke meldt, dat de hal in Zwolle lastig in te plannen is in april,
vanwege eredivisie Basketball en Volleybal.
NK Kyu teams Kendo: Fumetsu
NK Iaido/Jodo: Renbukan
Iaido Jodo Teams: KK Den Haag
Mudan: KK Den Haag
Guido Minnaert merkt op, dat de agenda ook afhankelijk is van
de data en beschikbaarheid van zalen. Hij zal samen met Werner
Karnadi en TC Kendo een nieuwe planning voor Kendo maken,
met meer Centrale Trainingen dan afgelopen jaar.

19. Sluiting

17. W.v.t.t.k.

De voorzitter sluit om 15.10 uur de vergadering en is blij met de
goede inbreng en wenst iedereen goede terugreis.

Louis vertelt dat Ishido Sensei bij terugkomst in Japan na de
Ishidocup een zeer ernstig auto ongeluk gehad heeft. Het gaat
naar omstandigheden weer redelijk met hem maar de revalidatie

Joke de Jong
secretaris

Examens in het buitenland
Zoals jullie wellicht weten is Joris gestopt met zijn werkzaamheden voor de NKR.
Voorlopig doe ik de organisatie van examens in Nederland samen
met Martin Van Dijk (mvandijk86@gmail.com).
Hieronder een aantal punten waar rekening mee gehouden moet
worden, ls je examen in het buitenland wil gaan doen:

Zgn. “Gele Kaarten” zijn niet meer echt noodzakelijk om te overleggen, het mag als je dat op prijs stelt.
Deze kaarten zijn een tijd niet meer verstrekt. Er was echter zo
veel vraag naar, dat de EKF heeft besloten ze wederom uit te
reiken. Ze worden bij gelegenheid overhandigd.
Er wordt nog gewerkt aan een manier om het uitreiken te
verbeteren.

Als je van plan bent om examen te doen in het buitenland, dan
zal de inschrijving door mij gedaan moeten worden. Ik ontvang
hiervan dus graag bericht.
Ook is het belangrijk dat de examenkandidaat weet, hoe het
inschrijfgeld geregeld wordt.
a. Via het organiserende land; de deelnemer maakt het inschrijfgeld zelf over.
b. Via het organiserende land; de NKR maakt het inschrijfgeld
over naar dat land.
Betaalgegevens en deadlines zijn dan belangrijk om aan mij en de
penningmeester Elise Heijboer door te geven.
c. Via de EKF; de penningmeester van de NKR maakt het examengeld aan de EKF over. Het nummer is bekend.

Voor wat betreft vragen over wachttijden bij examens.
De datum van het vorige examen is bepalend met een afwijking
van 1 maand. Hier wordt niet meer van afgeweken.
Tenslotte stelt het bestuur van de EKF het bijzonder op prijs om
vragen aan hen te stellen via de NKR bestuursleden en niet zelf
rechtstreeks met de EKF te corresponderen.
Uiteraard staat er op onze vernieuwde website www.nkr.nl ook
veel informatie bij de examens.
Zijn er naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen,
dan kun je mij mailen of bellen:

De database van de EKF is zo ingericht, dat als er iemand aangemeld wordt voor een examen het automatisch in de juiste dan
graad gezet wordt.
Voor het doen van examen in het Buitenland blijft voor leden van
de NKR altijd toestemming nodig van de voorzitter van de NKR,
Koos van Hattum.
ZANSHIN

joke.dejong.t@gmail.com
0522-253871
06-22803878.
Joke de Jong
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Iaido Friendship Keikokai

In het weekend van 20 t/m 22 april werd in Baarn het 2018
Friendship Keikokai gehouden onder leiding van Morita Tadahiko
sensei, Hachidan Hanshi en Oshita Mazakazu sensei, Hachidan
Kyoshi. Beide zijn zij leraren van het Muso Jikiden Eishin Ryu
en werden gedurende het hele weekend ondersteund door Aad van
de Wijngaart sensei, Nanadan Kyoshi.
Het doel van onze keikokai was om in de “spirit of friendship”
iaido te trainen.Door te trainen met iaidoka vanuit verschillende
scholen en uit diverse landen, wilde we gemeenschappelijk
verder groeien en onze band onderling versterken binnen het
vechtkunst waar wij allen zoveel passie voor voelen.
Het unieke van de keikokai is dat het qua locatie jaarlijks
wisselt. Toen het begonnen is in 2010, was onze eerste halte
Duitsland. In de jaren die daarop volgden, kwamen Engeland
en Zwitserland aan bod. Dit jaar was voor het eerst dat het in
Nederland is gehouden onder de banner van Holland Jikiden Kan.
De organisatie viel onder leiding van Jolanda van der Veer, Liam
Myers en Louis Heek.

Het was een training van een vrijdag middag, gevolgd door
een volle zaterdag en zondag. Er waren 77 deelnemers op het
event, afkomstig uit 7 Europese landen. Het grootste deel
waren beoefenaars van Muso Jikiden Eishin Ryu, met een mooie
aanwezige groep van het Muso Shinden Ryu. Op het event
werden zowel seitei iai en de respectievelijke koryu’s beoefend.
Dit was het eerste keer dat we vanuit Holland Jikiden Kan een
event van deze kaliber hebben mogen organiseren. Het was dus
ook geweldig resultaat dat zoveel mensen en zeker uit zoveel
landen deel hebben genomen.
Ondanks de onervarenheid met het organiseren van een
dusdanig event, is er veel positieve feedback ontvangen van
zowel de aanwezige iaidoka als van de sensei’s die de training
hebben gegeven.
De volgende Friendship Keikokai staat al weer voor de deur. Deze
zal gehouden worden in maart in Augsburg, Duitsland. Met veel
plezier kijken wij hier naar uit. Maar vooral ook naar de volgende
Nederlandse editie.
Liam & Jolanda
Tot dan!

Exameneisen Iaido-Jodo 2018
Tijdens ons zomerseminar (26-30 juli in Eindhoven) worden er
weer examens gehouden tot en met 5-dan. Dat wordt tevens de
eerste keer dat we nieuwe exameneisen hanteren.

Schriftelijke examens
De tweede wijziging is, dat we naast de praktijkexamens ook
weer schriftelijke examens gaan houden.

Drietrainingeneis
Ten eerste heeft het NKR-bestuur besloten om de
drietrainingeneis van jodo/iaido gelijk te trekken met de
regel voor kendo. Dit betekent dat voortaan alléén centrale
trainingen en seminars die georganiseerd worden door de NKR
meetellen. Elk seminar telt hierbij als één training. Wedstrijden
tellen dus niet meer mee, evenmin als buitenlandse en
particuliere seminars.

De vragen verschillen per dangraad waarvoor geëxamineerd
wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan namen van technieken,
kata’s, wapenonderdelen en commando’s. Achterin het Iaidohandboek van de ZNKR vind je een mooie lijst voor iaido.

De drietrainingeneis houdt in, dat je alleen deel kunt nemen
aan een examen als je in de twaalf voorafgaande maanden
aan minstens drie geldige trainingen hebt deelgenomen in de
desbetreffende budo. Als je examen doet tijdens je deelname
aan een seminar (bijvoorbeeld deze zomer), telt dat seminar ook
mee.

We hebben twee redenen voor de herinvoering van schriftelijke
examens. Enerzijds hoort dit soort kennis bij je ontwikkeling
als budoka. Anderzijds willen we zien waar eventuele lacunes in
kennis zitten, zodat we die kunnen opvullen.

De drietrainingeneis geldt uiteraard ook als je examen wilt
doen bij een EK of in het buitenland: daarvoor moet je
tegenwoordig via de NKR worden ingeschreven en hierbij wordt
de drietrainingeneis gecheckt, evenals je contributiestatus en
de wachttijd.

Je kunt ook vragen verwachten over de betekenis van
budoprincipes, over geschiedenis (zeer globaal) en over zaken die
van belang zijn om de training veilig en effectief te laten verlopen.

We verwachten dat beide wijzigingen zullen bijdragen aan een
hoger niveau van jodo en iaido, zowel individueel als bij de NKR
als geheel.

Aad van de Wijngaart
Vice-voorzitter NKR

Mocht je door overmacht niet aan de drietrainingeneis kunnen
voldoen, dan kun je de voorzitter van de NKR uiterlijk één maand
voor het examen schriftelijk om dispensatie vragen.
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Vernieuwde website NKR

Zoals iedereen waarschijnlijk heeft opgemerkt is de website van
de NKR veranderd.
In eerste instantie was de wijziging gedaan om de registraties
voor de verschillende toernooien makkelijker te kunnen verzamelen, maar van het één kwam het ander.

Zodat jij zelf kan zien waaraan jij hebt deelgenomen én om het
de examencommissies (en jezelf) makkelijker te maken om te
controleren of je voldoet aan de 3 CT eis.

De huidige functionaliteit

• Lid worden kan naast het papieren inschrijfformulier ook via de
website
• Lid-gegevens zijn ook online beschikbaar
• Agenda wordt centraal bijgehouden
• Abonneren op agenda op jouw smartphone
Je kan kiezen om op alle agenda’s te abonneren, maar ook alleen
de discipline(s) die jij traint
• Online registratie bij door NKR georganiseerde evenementen
• Online betaling van registratie
• Administratie tijdens examens
• Administratie van aan NKR gelieerde dojo
• Nieuwsberichten

Jouw eigen profiel

Als je wilt kan je een online profiel aanmaken.
Via jouw online profiel kan jij jouw eigen gegevens inzien.
Je kan jouw eigen gegevens aanpassen onder persoonlijke gegevens.
Onder NKR-data kan jij aangeven welke disciplines jij beoefent en
bij welke dojo.
Je ziet jouw huidige dan-graad per discipline zoals bij de NKR (en
EKF) bekend.
Bij “Aanwezigheid NKR Evenementen” kan jij zien aan welke
evenementen jij hebt deelgenomen (is vooralsnog alleen voor
kendo bijgehouden).

Wat er nog komt

Een toernooi component bestaande uit:
• Geautomatiseerde toernooi generatie (scheelt de TC tijd)
• Realtime bijhouden scoreverloop
• Realtime volgen van toernooi verloop

De agenda- en registratiefunctionaliteit zijn samengevoegd.
Als je bent ingelogd, dan worden jouw gegevens automatisch
ingevuld in het registratieformulier.
Op de evenement-pagina kan je registreren én eventueel online
(via Mollie) betalen voor een examen, seminar, of open toernooi.
Voor de TC-leden betekent dit een makkelijkere overzicht met
alle benodigde informatie om verdere voorbereiding te kunnen
doen.
De QR-codes die automatisch worden verzonden naar jouw
emailadres kunnen worden gescanned door de TC-leden (en
eventueel extra vrijwilligers) en kunnen jou makkelijker op
aanwezig melden en voorzien van vouchers voor de aangekochte
lunches en sayonara-dinner voor een vlottere registratie in de
ochtend.

Soesanto Bosari

Online aanmelding bij Centrale Trainingen

Het is mogelijk om vanaf jouw smartphone online aanwezig te
melden naast de papieren registratieformulieren.
Dit kan je doen tijdens het omkleden voor of na de centrale training, of tijdens de pauze.
Hoe werkt dit?
• Open de NKR website
• Log in op jouw account (scroll helemaal naar beneden tot je de
login-velden ziet)
• Er verschijnt een pop-up op het scherm
• Klik op “aanwezig” en je staat geregistreerd als aanwezig
De mogelijkheid om te registreren via het oude vertrouwde
manier op de papieren formulieren blijft natuurlijk bestaan.
Waarom doen we dit?
ZANSHIN
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Iijima cup 2018

Teams

24 februari 2018, eerder dan normaal, was de vijfde editie van
het internationale Iijima Cup in Amsterdam. Het grootste kendo
toernooi van Nederland.

1 – France 2
2 – Poland
3 – France 3
3 – NL-Men
FS – Lennert de Moor

Ook dit jaar was het aantal deelnemers weer hoger dan het
jaar ervoor: 225 kendoka uit heel de wereld: Nederland, België,
Frankrijk, Duitsland, Polen, Zwitserland, Italië, Finland, Groot
Brittannië, Ierland, New Zealand, Japan, Noorwegen, Zweden,
Rusland, Georgië, Griekenland, Israel, Portugal, Turkije, Vietnam
en Suriname.

Speciale prijzen

– Aya Kröbl
– Mariella van der Schans
– Fanny Lindström
– Gin Ching
– Mila Lahdenpohja
– Natalia Maj
– Agniezska Wial
– Lyna Maaziz

Het niveau lijkt ieder jaar steeds hoger te worden en dat is niet
alleen leuk voor ons als organisatie, maar zeker ook voor de
(internationale) deelnemers.
De deelnemers doen ieder jaar hun best om een creatieve teamnaam te verzinnen, enkele voorbeelden: Finland Bottom Text,
Viking Apocalypse, What Luis Said Last Year, Cutey and the gang,
S.H.I.A.I. Joe
Resultaten:

Kyu Individueel:

1 – Duc Tran Minh
2 – Alexander Gorelik
3 – Andrea Julius Faletta
3 – Geert Ham
FS – Huyen Pham

Dames Individueel:
1 – Pauline Stolarz
2 – Alina Gdezyk
3 – Sara van Laecken
3 – Laure Bellivier
FS – Lisa van Laecken

Heren Individueel:
1 – Sylvain Chodkowski
2 – Yusaku Izawa
3 – Arnoud Pons
3 – Jouke van der Woude
FS – Tetsuyuki Okuzono
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Edo & Odinot Cup Kendo 2018
Edo Cup

1 – FuNedSu
• Dai Linh Nguyen
• Joeri van der Burgh
• Mariëlla van der Schans
2 – Schaal van Rick-ter
• Winsten Dollee
• Rick Nieuwenhuijzen
• Fleur Smout
3 – Train to Incheon
• Olga Morozova
• Pakwan Ratchatasavee
• Jouke van der Woude
3 – Hold my Sake
• Pricilla Cailleau
• Pieter Riesenkamp
• Fabian Teekens
FS – Pieter Riesenkamp

De Edo Cup is vorig jaar uitgebreid in de format.
Waar het normaliter alleen bestond uit een 3 tegen 3 toernooi,
zijn er sinds vorig jaar 3 toernooien toegevoegd:
• Jeugd onder 14
• Jeugd onder 18
• Odinot Cup (50+)
Het toernooi was in Groningen en door de hoeveelheid aan vrijwilligers is het toernooi heel soepel verlopen.
Onze voorzitter van de NKR Koos van Hattum heeft met succes
zijn Odinot Cup titel verdedigd.
Resultaten:

Jeugd onder 14

1 – Bo-D Coffa (Mokuseikan)
2 – Anne van der Gulik (Mokuseikan)
3 – Ryan Ruiter (Mokuseikan)
3 – Evi van der Gulik (Mokuseikan)
FS -Hedwig Oranje (FuMetsu)

Jeugd onder 18

1 – Tristan van Leuven (Mokuseikan)
2 – Jerry Zandstra (Suirankan)
3 – Kiran van Helfteren (Mokuseikan)
3 – Dagmar Oranje (FuMetsu)

Odinot Cup

1 – Koos van Hattum (FuMetsu)
2 – Willem Riesenkamp (Shinbukan)
3 – Gerard Barbier (FuMetsu)
3 – Dragan Simic (FuMetsu)
FS – Joke de Jong (Suirankan)
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Kendo Summer Seminar 2018

Kendo Summer Seminar dit jaar in Rotterdam

Omdat de wereldkampioenschappen kendo aanstaande zijn, zal
er dit jaar speciaal shiai-training worden gegeven aan de verschillende (inter)nationale teamleden.
Meerdere nationale teams hebben aangegeven deel te zullen
nemen aan het seminar.

Vanwege onderhoudswerkzaamheden in Sporthallen Zuid
Amsterdam, zal de Kendo Summer Seminar 2018 verhuizen naar
Topsportcentrum, Rotterdam!

Zondag 5 augustus is er gelegenheid om examen te doen tot en
met 5-dan.

Net als ieder jaar zal een delegatie Japanse sensei en Tsukuba
University studenten naar Nederland komen om les te geven.
Dit jaar zijn dat:

Kosten:

Nabeyama Takahiro 8-dan kyoshi
Kunitomo Shuzo 8-dan kyoshi
Nabeyama Natsuko 7-dan kyoshi
Kawai Ryosuke 5-dan

Vrijdag €50
Zaterdag €60
Zondag €40
Volledig seminar €100
Nationaal teamleden €60

Tsukuba University studenten:

Yoshioka Masaki
Yamauchi Hiroki

Registreren voor deze seminar kan via de NKR-website.
Registratie voor het examen dient apart te worden gedaan.
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NKR Summer Seminar
When

Jodo seminar: Thursday morning, July 26 - Saturday morning, July 28
Iaido seminar: Saturday afternoon, July 28 - Monday afternoon, July 30

Where

Indoor Sport Centrum (Eindhoven), with plenty of space for everybody to
practice freely and safely

Gradings

From 1-kyu till 5-dan, at the end of both seminars

Japanese delegation

Yoshimura Kenichi, jodo kyoshi 7-dan, iaido kyoshi 8-dan
Otake Toshiyuki, jodo kyoshi 8-dan, iaido kyoshi 7-dan
Shoji Keiichi, jodo kyoshi 8-dan, iaido kyoshi 7-dan
Matsuoka Yoshitaka, iaido kyoshi 8-dan
Kinomoto Miyuki, iaido kyoshi 8-dan

European instructors

René van Amersfoort, jodo kyoshi 8-dan, iaido kyoshi 7-dan
Jock Hopson, jodo kyoshi 7-dan, iaido kyoshi 7-dan
Louis Vitalis, jodo kyoshi 7-dan, iaido kyoshi 7-dan
Aad van de Wijngaart, jodo renshi 7-dan, iaido kyoshi 7-dan
Peter West, iaido kyoshi 7-dan
André Schiebroek, jodo kyoshi 7-dan, iaido kyoshi 7-dan
Edwin de Wit, jodo kyoshi 7-dan

Koryu represented

Muso Shinden Ryu
Muso Jikiden Eishin Ryu
Shinkage Ryu
Shinto Muso Ryu (Tokyo and Fukuoka lines)

Further information

sites.google.com/site/jodoiaidosummerseminar2018
ZANSHIN
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Geslaagden examens Kendo 03-06-2018
1e Kyu

1e Dan

Anne van der Gulik
Bo-D Coffa
Zeno Grootenboer
Lennart Matuszewski
Lieuwe Visscher
Kelly Hop
Herman Hanuman Sing
René Bloemheuvel
Rudy Gnodde
Kevin Brocken
Willem Seine
Inti Suarez
Allart Okx

Geert Ham
Zouhair Hammana
Mark Berghaan
Eduard Kronenburg
Marcel Nobel

Himawari Seminar

Nederlandse Stichting Shinkage ryu
31 juli 2018
Matsuoka Yoshitaka sensei
Iaido kyoshi 8e dan
Kinomoto Miyuki sensei
Iaido kyoshi 8e dan
Programma 31 juli 2018
9:00 – 9:30
9:30 – 12:30
12:30 – 14:00
14:00 – 17:00

Registratie
Koryu iaido
Lunch
Koryu iaido

Locatie

Multifunctionele Sporthal Nieuw Welgelegen
Grebbeberglaan 3-13
3527 VX Utrecht

Vooraankondiging

Met veel genoegen mogen wij het Himawari seminar aankondigen, dat dit jaar
voor de negende keer in Nederland georganiseerd wordt. Wij zijn zeer verheugd
dat Matsuoka sensei, iaido kyoshi 8e dan en Kinomoto sensei, iaido kyoshi 8e
dan het seminar wederom zullen leiden.
Dit jaar vindt het Himawari Seminar plaats op 31 juli, direct aansluitend op het
NKR-zomerseminar (28-30 juli). Deze editie van het Himawari seminar zal
geheel gewijd zijn aan Shinkageryu iaido (koryu). De kosten voor het seminar
bedragen 55 euro, lunch is hierbij inbegrepen.
Voor de inschrijving en overige informatie kunt u terecht op
www.shinkageryu.nl of mail naar Stan Engelen op secretaris@shinkageryu.nl.
Wij hopen dat ook dit negende Himawari seminar een zeer leerzaam en gezellig
evenement wordt!
Namens de Nederlandse Stichting Shinkage ryu,
TC - David Smits & Elaine van Ommen Kloeke
ZANSHIN
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Voorbereidingen WK Kendo Korea
Wanneer deze Zanshin verschijnt hebben we nog maar zo’n twee
maanden ter voorbereiding op de wereldkampioenschappen
kendo. De tijd begint dus te dringen voor de dames en de
heren in het Nederlandse team. Want een poosje geleden is de
definitieve selectie bekend gemaakt. En dan komt het toernooi
toch erg dichtbij.

als het herenteam de komende jaren met prijzen naar huis kan
komen.
Maar om dat te bereiken is jullie hulp hard nodig. Dus maak het
ze zo moeilijk mogelijk de komende tijd. Daarom vraag ik iedereen
die dit stukje leest, het de teamleden zo moeilijk mogelijk te
maken wanneer je ze tegenkomt. En om hierbij te helpen geef ik
enkele tips om jullie kansen te vergroten…

We gaan met een team van 5 dames, bestaande uit Fleur Smout
(captain), Sayo van der Woude, Pakwan Ratchatasavee, Mariëlla
van der Schans en Olga Morozova. Voor de heren hebben we een
team van 6 met Jouke van der Woude (captain), Joeri van der
Burgh, Dai Linh Nguyen, Winston Dollee, Pepijn Boomgaard en
Rick Nieuwenhuijzen.

Tip 1

Wanneer je tegenstander stilvalt tijdens de geiko, maak hier dan
gebruik van. Dit zijn de momenten dat je punten kunt scoren.
Als het stilvalt na een aanval, en je gaat door voor een tweede of
een derde techniek, kun je ook teamleden verrassen.

Met deze selectie zullen we ons beste beentje voorzetten in
Korea waar de kampioenschappen zullen plaatsvinden.
Natuurlijk zijn we al een poosje bezig met de voorbereidingen
met onder meer teamtrainingen en toernooien. Daar gaan we
natuurlijk gewoon mee door, net als het bezoeken van elkaars
trainingen.

Tip 2

Als er tijdens geiko een punt is gescoord door de teamleden,
ga dan vooral niet alleen maar in de verdediging. Probeer je
tegenstander onder druk te zetten om een punt terug te halen.
Blijf achtervolgen en laat het spel vooral niet stilvallen. Maak de
teamleden maar helemaal gek, zodat ze gedwongen worden om
scherp te blijven. Ook als ze ‘voor’ kun je ze blijven opjagen.

Daarnaast doen ook mee aan oefenwedstrijden. In februari deden
een aantal teamleden mee met de oefenwedstrijden tijdens het
scheidsrechtersseminar in Brussel. Een goede oefening om tegen
teamleden uit andere Europese landen te vechten.
Helaas worden tijdens dit seminar de wedstrijden vaak stilgelegd
om uitleg te geven. Maar dit soort seminars geeft ook inzicht in
de elementen waar de shinpan op zullen beoordelen tijdens een
toernooi.

Tip 3

Als de teamleden bij een aanval te snel stoppen en in de
verdedigingsmodus gaan, zorg er dan voor dat je op deze moment
hun zwakke plekken herkent. Het is uit de wedstrijden gebleken
dat veel teamleden de do-ippon onderschat hebben. Zorg ervoor
dat je de kansen benut die je krijgt om de teamleden zo te
wijzen op hun zwaktes. Alleen dan kunnen ze blijven groeien.

We hebben als voorbereiding tijdens de EdoCup ook drie teams
samengesteld uit teamleden. Deze eindigden uiteindelijk
ook alle drie op de podiumplaatsen. Maar eerlijk is eerlijk,
teamwedstrijden in Nederland is toch iets anders dan op
internationaal niveau.

Guido Minnaert
Coach Nederlands Kendo Team

Zodoende zijn we in het eerste weekend van juni wederom naar
Brussel geweest om intensief wedstrijden te draaien tegen
de teamleden uit andere landen zoals België, Frankrijk, Polen,
Canada en de Verenigde Staten. Beide dagen hebben zowel de
dames als de heren vijf teamwedstrijden kunnen spelen.
Zo konden de spelers wennen aan bepaalde posities en
vertrouwen krijgen in elkaar. Een leerzame ervaring voor
de spelers, maar ook voor mij als coach. Want als je zoveel
wedstrijden direct achter elkaar kunt analyseren zie je dingen die
je tijdens een normale training wellicht over het hoofd ziet.
In augustus wordt tijdens het zomerseminar in Rotterdam dit
jaar een aparte groep gemaakt voor deelnemers aan de WK.
Voor deze groep zal er extra aandacht worden besteed aan
wedstrijdkendo, waarbij gedacht kan worden aan specifieke
wedstrijdtechnieken en tactiek. En om ook op het laatste
moment in Korea nog de puntjes op de i te zetten, zijn
er in het weekend voor de WK bij een lokale dojo ook nog
oefenwedstrijden gepland.
Wij gaan er vol tegen aan om tijdens de WK zo ver mogelijk te
komen. Maar zelfs de wereldkampioenschappen zijn voor mij als
coach een voorbereiding. Want het uiteindelijke doel voor dit
team ligt voor mij bij de Europese Kampioenschappen in 2019
en 2020. Ik ben er namelijk van overtuigd dat zowel het dames-
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NK Kendo Kyu- en Team-Kampioenschappen
TEAM KAMPIOENSCHAPPEN

Zondag 17 juni 2018 werden de Nederlandse Kendo Kyu Individueel en Teams Kampioenschappen gehouden in Vlaardingen.

Na de kyu-finale was er voldoende tijd om te lunchen en voor de
verschillende teams om nog een keer op te warmen.
9 dojo hadden een team ingeschreven om de titel binnen te
slepen.

KYU KAMPIOENSCHAPPEN

Er waren 19 kyu deelnemers uit 8 dojo, die een gooi deden naar
het kampioenschap.
De finale was tussen Zeno Grootenboer van FuMetsu en Nazim
Gunes van Kendo Kai Suzuki.
Zeno heeft de finale gewonnen met een kote en een men.

In de finale moest Renshinjuku uit Amstelveen het opnemen
tegen de titelverdediger FuMetsu uit Rotterdam. Renshinjuku
heeft met 4-1 gewonnen van FuMetsu en mag zich Nederlands
kampioen van 2018 noemen.

1 GROOTENBOER, Zeno
FuMetsu – Rotterdam
2 GUNES, Nazim
Kendo Kai Suzuki – Den Haag
3 DE MOOIJ, Nico
RenBuKan – Eindhoven
3 KWAKERNAAK, Quint
Kendo Kai Den Haag – Den Haag
FS MATUSZEWSKI, Lennart
Washinkan Budojo – Tilburg

1 Renshinjuku, Amstelveen
VAN DER WOUDE, Jouke
SATO, Mariko
SASAKI, Takashi
KONDO, Koki
HAMBURGER, Gideon
2 FuMetsu, Rotterdam
VAN DER BURGH, Joeri
NIEUWENHUIJZEN, Rick
NGUYEN, Dai Linh
MAST, Jay Jay
DOLLEE, Winston
RATCHATASAVEE, Pakwan
3 Kendo Kai Den Haag, Den Haag
KATER, Sjoerd
SIMONS, Chrétien
TJON-KON-FAT, Suraya
SONNEVELD, Jon
HAM, Geert
3 Kendo Kai Suzuki, Den Haag
MERTOPAWIRO, Kiran
VAN DE KAMP, Seb
DE BONDT, Hugo
BABIN, Alexandru
HANUMAN SING, Herman
FS Sjoert Kater, Kendo Kai Den Haag
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Nieuwe leden 2018
Naam

Dojo

Habich-Masius, Ellen
Agehacho
Martherus, Joe
Agehacho
Broers, Marcel
Agehacho
Griek, Roland
Agehacho
Lechanteur, Monique
Agehacho
Gooszen, Nancy
Kendo Almere
Haanen, Melle
Budo Ryu Zitterd
Mark, Frans van der
KK Den Haag
Mark-Rijkuiter, Alice van der
KK Den Haag
Sevinc, Taciser
Yushinkan
Gerritzen, Koen
KK Higashi
Hop, Kelly
Sakura Kai
Robijn, Rachel
Washinkan
Daniëls, Rudy
Washinkan
Postma, Raymond
Washinkan
Haraszti, Viktor
Shudokan
Wensen, Jores van
Kodokan
Ruiter, Ryan
Mokuseikan
Vincent, Luuk
Mokuseikan
Martinez Ortiz, Carlos
Yushinkan
Garmann, Bernhard
Jikishinkan
Groot, Paul de
Jikishinkan
Zandstra, Jerry
Suirankan
Leeuwen, Menne van
Mokuseikan
Kwakernaak, Quint
Mokuseikan
Lacroix, Gerrit
Yushinkan
Hofkens, Remco
RenGeBudokai
Langenberg, Henny
Fumetsu
Szczepkowska-Granieczny, Izabela Kodokan
Dijk, Stephanie
ShinBukan
Vreeker, Annelies
Shin Nakada
Kranenburg, Raymond van
Fumetsu
Visscher, Lieuwe
Shudokan
Dijken, Dennis van
Shin Bu Kan
Kistemaker, Peter
Kaizen
Ouwehand, Lodewijk
KK den Haag
Langerman, Hans
Kendo Almere
Zugravu, Gheorghe
KK Den Haag
Tan, Diah
Dojo Kaizen
Jenkins, Mark
KK den Haag
Zhang, Xiao
Egberth Thomas
Deenen, Conrad
Marobashikai
Kniese, Fabrizio
Mokuseikan
Croes, Roel
KK Higashi
Nakagawa, Nagisa
Ren Shin Juku
Yoshimatsu, Nene
Ren Shin Juku
Kouijzer, Mariska
KK den Haag
Rahim, Taif
Yushinkan
Koster, Robin
Mokuseikan
Kuipers, Marcel
Kitanami Kai
Kieboom, Theo
Renbukan
Schuit, Marjolein
Yushinkan
Agniel, Gregory
Kodokan
Vroom, Martijn
Kai Sei
Krasnobaev, Artem
Yushinkan
Veening, Gijs
Renshinjuku
Wada, Kenji
Renshinjuku
Schalkwijk, Maxim
Sakura Kai
Kondo, Koki
Renshinjuku
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N.K.R. Activiteiten 2018
		

Iaido/ Jodo

Locatie

zo 1 juli 2018
Muso Shinden Ryu-seminar
Zoetermeer
za 14 en zo 15 juli 2018			
vr 3 - zo 5 aug			

De agenda voor het nieuwe seizoen is nog niet definitief vastgesteldt.
Wel zijn de volgende data reeds bekend:
Zaterdag 25 augustus Teamtraining kendo in Rotterdam
Zondag 26 augustus TT Kendo in Haarlem
Zondag 2 september TT Jodo
Zondag 9 september CT Jodo en Iaido
14 – 16 september 2018 WK Kendo Seoul
Zaterdag 22 september en zondag 23 september TT Jodo
Zondag 23 September Fumetsucup Vlaardingen
29 en 30 september EK Jodo in Boedapest
Zondag 30 september Dojoleidersdag Kendo
27 en 28 oktober EK Iaido Zawiercie
Berichten over de dojoleidersdagen volgen zo spoedig mogelijk
De agenda op de website van de NKR heeft de meest recente data van evenementen.

Iaido-Jodo Summer Seminar 1988, Papendal, Arnhem

Kendo

Locatie

CT wedst. en shimpan (aanloop WK) Zuid hal 2
Teamtraining Kendo 10.30 - 13.00 uur Zeelandiahoeve
Zomerseminar kendo
Sporthallen Zuid

