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Nederlandse Kendo Renmei
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

Deze Zanshin staat weer in het teken van
de aankomende Algemene Leden
Vergadering.
Veel verslagen dus van de diverse
bestuursorganen en commissies.
Maar natuurlijk ook lezenswaardige kopij
(....), zoals een verslag van leden uit het
buitenland over een tweetal
kendo-toernooien.
Veel leesplezier, en tot ziens op de ALV!

Arne Reimers
e-mail: reim@hotmail.com

Jack Tacke
redactie Zanshin

Martin van Dijk
e-mail: mvandijk86@gmail.com
Webmaster:
Johan van de Broek
e-mail: webmaster@nkr.nl
Soesanto Bosari
e-mail: soesanto.bosari@icloud.com
Zanshin:
Jack Tacke
tel. 0488 - 482121
e-mail: zanshin@nkr.nl
Deadlines kopij:
2019/1: 1 maart 2019
2019/2: 1 juni 2019
2019/3: 1 augustus 2019
Coach Nederlands Kendo Team:
Guido Minnaert
Tel.: 06-20519170
guido@nederkendo.com
Manager Nederlands Kendo Team:
Werner Karnadi
Tel.: 06-25082208
nerius@gmail.com
Coach Nederlands Iaido team:
Cees van der Zee
076-5874035
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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Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2019
Datum: 24 februari 2019
Aanvang: 14.00 uur
Locatie Sporthallen Zuid te Amsterdam

Beste leden,
Namens het bestuur van de Nederlandse Kendo Renmei nodig ik hierbij alle leden uit om na de Centrale Training op 24 februari 2019
de Algemene Leden Vergadering bij te wonen.
De centrale trainingen iaido/jodo in hal 2 en kendo hal 3 starten om 10.00 uur.
Voor kendo start de training met kata en daarna wordt er kihon gedaan gevolgd door ji-geiko.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.
Opening door de voorzitter.
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken en berichten van verhindering
4. Bestuursmededelingen
5. Goedkeuring notulen ALV d.d. 25 maart 2018, welke gepubliceerd zijn in Zanshin 2018-2
6. Jaarverslag secretariaat 2018
7. Financieel overzicht 2018 en begroting 2019
8. Verslag kascommissie bestaande uit Damion van der Zee en Stan van Heerbeek (reserve Ramon Smit)
9. Verkiezing nieuwe kascommissie Damion is aftredend.
10. Verslag Technische commissie Iaido/Jodo
11. Verslag Technische commissie Kendo
12. Verslag redactie Zanshin
13. Verslag website
14. Verkiezing bestuursleden: Aad van de Wijngaart is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
15. Planning wedstrijden nieuwe seizoen 2018/2019.
NK Kendo Jr, Dames en Sr zal georganiseerd worden in Amersfoort in 2019 en ook in 2020.
Willen de dojo’s tijdens de vergadering aangeven of ze de organisatie met behulp van TC op zich willen nemen.
NK Kendo in eind november 2019 en 2020 Mokuseikan – Amersfoort;
Edo cup met de Odinot cup 50 +
NK Kyu Teams Kendo
NK Iaido/Jodo
NK Iaido/Jodo teams
Mudan toernooi Iaido/Jodo
16. W.v.t.t.k.
17. Rondvraag
18. Sluiting
Het bestuur hoopt op een grote opkomst. Graag tot ziens.

ZANSHIN

Joke de Jong
Secretaris
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Jaarverslag Secretariaat
liteit van de website is ervoor om minder werk te creëren voor
iedereen, hetgeen voor de ledenadministratie nog niet geheel
vlekkeloos is.

Samenstelling bestuur in 2018

Voorzitter: 		
Secretaris:		
Penningmeester:		
Bestuurslid
Technische zaken
en vice-voorzitter:
Algemeen bestuurslid:

Koos van Hattum
Joke de Jong
Elise Heijboer

Bestuur:

Het bestuur is op 27 februari, 12 juni en 22 oktober 2018 bij
elkaar geweest. Uiteraard werd er via Whatsapp en mail ook veel
van gedachten gewisseld. De jaarlijkse ledenvergadering was op
25 maart 2018 en werd door 41 personen bezocht.
In Zanshin werd in de bestuursmededelingen verslag gedaan van
de stand van zaken.

Aad van de Wijngaart
André Schiebroek

S a m e n s t e l l i n g T e c h n i s c h e C o m m i s s i e s : 			

Kendo: examens		
Martin van Dijk, Joke de Jong		
wedstrijden
Soesanto Bosari en Arne Reimers
Iaido / Jodo:		
Aad van de Wijngaart
			André Schiebroek
Beide commissies worden bijgestaan door een groep vaste
medewerkers, zoals voor Kendo: Werner Karnadi, Joeri van der
Burgh, Marije Wouters en Guido Minnaert
en voor Iaido / Jodo: Piotr Kukla, Johan van de Broek en Elise
Heijboer en David Smits.

Federatie Oosterse Gevechtskunsten

In 2018 is er nog geen ALV van de FOG geweest. Deze zal in
februari 2019 plaatsvinden en bezocht worden door 2 bestuursleden.
Europese Kendo Federatie

Het afgelopen jaar heeft Joke de EKF administratie overgenomen van Joris Cornelissen. Ondergetekende vindt dat deze
functie bij het secretariaat hoort. Het invoeren bij examens en
opgeven van evenementen op de EKF site werkt goed.

Website: vormgeving en onderhoud: Johan van den Broek en
Soesanto Bosari

Ledenaantal

Zanshin: Redactie Zanshin was ook in 2018 weer in goede
handen van Jack Tacke. Ondanks verslagen via facebook en
website zijn er in 2018 weer 4 uitgaven geweest. Jack kan altijd
kopij gebruiken, dus stuur je verhalen in.

Over het aantal leden heb ik een negatief bericht. Sinds jaren van
kleine groei of gelijkblijvend aantal leden heeft zich nu een daling
ingezet. Op 31 december 2018 hadden we 606 leden.
Afgelopen maand zijn er wel al weer nieuwe inschrijvingen
ontvangen.
Website:
Dojoleiders wordt verzocht erop toe te zien, dat hun leden zich
InOver
2018 ishet
de aantal
websiteleden
nog functioneler
geworden.
Dit
is
vooral
heb ik een negatief bericht. Sinds jaren
van kleine
bij de groei
NKR. of gelijk
bijblijvend
organisatie
van wedstrijden/examens
en evenementen
een Op aanmelden
aantal
leden heeft zich nu een
daling ingezet.
31 december 2018 hadden we 606
groot voordeel. Het aanmelden van nieuwe leden en wijzigingen
leden. Afgelopen maand zijn er wel al weer nieuwe inschrijvingen
Hieronderontvangen.
het overzicht van de ledenadministratie:
in de gegevens van de leden loopt nog niet zoals het moet via
Dojoleiders wordt verzocht erop toe te zien, dat hun leden zich aanmelden bij de NKR.
de website. Aan verbetering wordt hard gewerkt. De functionaJoke de Jong
Secretaris
Hieronder volgt het overzicht van de ledenadministratie:

Ledenaantal op 31-12-2018
Vrouwen

Mannen

Totaal

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Tot 18 jaar Jr.

4

7

12

13

16

20

18 jaar en ouder
Sr.

99

92

509

494

608

586

Totaal

103

99

521

507

624

606

Aantal inschrijvingen over de afgelopen jaren:
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

66

68

84

52

64

68

70

75

66

Ledenaantallen van de laatste jaren:
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
576

576

606

635

635

623

624

644
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608

612

624

606

66

68

84

52

64

68

70

75

66

Ledenaantallen van de laatste jaren:
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
576

576

606

635

635

623

624

644

626

615

608

612

624

606

Ledenaantallen verdeeld naar discipline:
kend
o

Iaido

jodo kendo/iaido kendo/jodo ken-/iai-jodo iaido/jodo Tot.

2014

334

138

25

40

0

24

54

615

2015

328

136

25

41

1

24

53

608

2016

342

137

26

41

2

24

53

612

2017

345

145

26

41

2

20

51

624

2018

354

134

28

38

2

16

49

606

Jaarverslag WebMaster
De mogelijkheid voor Iaido- en Jodo registratie zijn nog niet
geheel in het systeem verwerkt.
Er is nog wel het een en ander te bedenken en te maken.
Over de fotogalerij moet nog worden nagedacht, daar het onder
andere niet meer is toegestaan foto’s te publiceren als er niet
expliciet om toestemming is gevraagd; dingen die we nog even op
een rij moeten zetten.
We kunnen spreken van een moderne website met vele mogelijkheden, die langzaam aan zijn volwassenheid gaat bereiken en
daardoor door eenieder te bedienen en/of te lezen is en tevens
een goede informatiebron is voor alle leden.
Johan vd Broek
Soesanto Bosari

Zoals inmiddels gezien kan worden, draaien we op dit moment
nog maar op 1 omgeving (WordPress).
Er werden het gehele jaar door kleine aanpassingen uitgevoerd
om de dingen nog beter te laten werken.
Bij inschrijvingen van seminars en/of lidmaatschap lopen we
soms tegen dingen aan die verbetering behoeven.
De inbreng van leden met op- en aanmerkingen zijn een grote
hulp geweest.
Het aanpassen van de aanvullende applicaties wordt door
Soesanto Bosari bewaakt en gemonitord en indien nodig aangepast.
Op dit moment draait het allemaal zoals het bedoeld was;
betalingen zijn mogelijk via website, alsmede ledenaanmelding
en registratie, bezoekers registratie van seminars en centrale
trainingen.

Jaarverslag Zanshin
De Zanshin verscheen in 2018 vier maal (Februari, Juni, September
en December).
De geplaatste artikelen gaven een evenwichtige verdeling te zien
wat betreft de verschillende disciplines (Kendo, Iaido, Jodo).
De verzendlijst heeft, t.o.v. vorig seizoen, een update ontvangen,
waardoor het aantal Zanshin’s dat onbestelbaar bij de redactie
terugkomt na verzending aanmerkelijk vermindert is.
Niet te min blijft het niet- of niet goed doorgeven van actuele
e-mail adressen door leden een bron van zorg.
De digitale Zanshin komt daardoor niet altijd goed bij die leden
waarvan in de loop van het seizoen het e-mail adres is verandert
aan.
Van de ruim 600 NKR-leden, ontvangen op dit moment zo’n 500
leden de Zanshin digitaal. De rest ontvangt de Zanshin via de
post op papier.
Jack Tacke
redactie Zanshin
ZANSHIN
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4017 EK iaido alle kosten
€ 10.000,00
€ 10
4018 Deelname kosten EKF
€ 1.000,00
€
4019 Voorgeschoten examengelden
€4020 Scheidsrechters
€ 800,00
€
Financieel
Jaarverslag
2018
en
Begroting
2019
4021 Reiskosten overig
€ 3.500,00
€2
4022treft
Verblijfkosten
overig
€ 475,00
€
In deze Zanshin
u naast de geschreven
verslagen van de
De contributie voor de NKR
is de afgelopen jaren gelijk gebleven.
voorzitter, de secretaris en de technische commissies ook mijn
Graag wil ik u op de ALV voorstellen deze voor 2020 met €5,- te
4024 Onkosten diversen
€ 1.700,00
€
cijfertjes aan. Ik heb altijd het idee dat deze weinig tot de
verhogen naar €70,- per jaar voor senioren. De contributie voor
verbeelding
spreken
en moeilijk te plaatsen zijn. Wat zeggen ze
junioren (t/m 17 jaar) komt dan op €35,-. De korting voor €
automa4780
Kasverschillen
nu eigenlijk?
tische incasso blijft gelijk. Dit is mijn voorstel, in overleg tijdens
8000 Ontvangen contributie
€ 38.000,00
de ALV zijn er wat mij betreft ook andere uitkomsten
mogelijk.
Nou, ze zeggen
datOntvangen
we in 2018 veel meer
geld hebbenFOG
uitgegeven
Sowieso is het een besluit wat door de vergadering genomen
8002
subsidies
€ - zal
dan dat we hebben binnengekregen. €20.550,41 meer om precies
moeten worden.
€ 2.000,00
te zijn. Dit8005
is meerOntvangen
dan begroot. Voorexamengelden
2018 voorzag ik verlies en
misschien8007
herinnert
u zich de ALV
van vorig jaar; ik was daar niet
Tot slot wil ik nog twee zaken opmerken over de contributie
Diverse
ontvangsten
€ - in
heel erg bezorgd om. Nog steeds niet gelukkig.
het algemeen. Afgelopen jaar heeft het Joke en mij weer meer
Inschrijfgeld
zomerseminar
17.500,00
Het verlies8010
is grofweg
€7.000 euro meerkendo
dan begroot.
Zo goed
moeite gekost om de contributie te innen. Er€wordt
veel gestorals heel dit8011
bedragInschrijfgeld
is te verklaren in dejodo
postenen
metiaido
de woorden
neerd, er staat vaak te weinig geld op de rekening
voor incasso.
€ 17.000,00
zomsem
“Bijdragen EK/WK” er in. Op 31 december 2018 had ik nog niet van
Emailadressen kloppen niet, mensen zijn niet bereikbaar. Dit is
Iijima
€ 6.600,00
alle leden8012
van het Inschrijfgeld
kendoteam hun eigen
bijdrageCup
voor het WK
geen leuke klus voor ons en daarom wil hier vooral
oproepen tot
in Korea ontvangen.
Daarnaast
had
ik
zelf
de
EK’s
voor
jodo
en
bewustzijn:
U
bent
zelf
lid
geworden
van
de
NKR,
u
mag ook altijd
8013 Inschrijfgeld Ishido Cup
€ 9.000,00
iaido nog niet afgerekend met de teamleden. De bedragen die
zelf weer opzeggen. Denk hier a.u.b. aan wanneer u stopt met
8015teBijdragen
kendo
6.500,00
ik nog verwacht
ontvangen hebEK/WK
ik in de begroting
voor 2019
kendo, iaido of jodo! En tot die tijd: betaal uw€
contributie,
het
opgeteld bij de over dat jaar te verwachten bijdragen.
helpt ons enorm met het mogelijk maken van alle mooie evene8016 Bijdragen EK jodo
€ 3.500,00
Het verlies is daarmee als verwacht.
menten.
8017 Bijdragen EK iaido
€ ditzelfde
3.500,00
De contributie voor 2019 wordt eind februari van
jaar
Dat is ook de reden dat ik niet bezorgd ben om de uitkomst over
geïnd.
8018 Bijdragen overige EKF deelnames
€ 960,00
2018. Het is denk ik een heel bijzonder jaar geweest.
Er zijn zeer8025
veel evenementen
Er waren 2 EK’s en er
Komt u de 24e na de centrale training ook naar de ledenverga€Verkoopgeweest.
Kendoboek
was zelfs een WK! Ik ben echter niet geheel onbezorgd over hoe
dering? Ik zal daar wat specifieker op een aantal punten van het
8392
€2
de komende
jaren Afgeschreven
moeten gaan verlopen.contributie
Voor 2019 voorzie ik
resultaat 2018 in kunnen gaan en ik hoop natuurlijk dat u€vragen
een heel neutraal
jaar. Net als
eerdere
jaren begroot ik liever iets
heeft.
9000 Rente
bate
deposito
€ 150,00
pessimistischer, wat de kans vergroot dat het uiteindelijk wel
meevalt. Toch denk ik dat we maatregelen moeten nemen.

WINST/VERLIES
TOTAAL

verlies
€ 118.095,00

Balans
PostNr.
Omschrijving
500 Kapitaal per 1 januari 2018
1000 Kas
1120 NL42 INGB 0003223156
1150 Rentemeer 3223156
1170 SNS Spaar 94.34.14.547

Debet

€
€ 118.095,00 € 12

Credit
€ 73.907,93

€ 297,50
€ 578,79
€ 6.000,00
€ 46.481,23

<< verlies >>

€ 20.550,41

TOTAAL

€ 73.907,93

ZANSHIN

Elise Heijboer
Penningmeester
13.385,00 verlie
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€ 73.907,93
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Balans
PostNr.
Omschrijving
500 Kapitaal per 1 januari 2018

WINST/VERLIES
TOTAAL

Resultaten
PostNr
Omschrijving
4000 Bestuurskosten
4001 Bankkosten
4002 Contributies FOG / EKF
4003 Automatiseringskosten
4004 Kantoorkosten
4005 PR / Website
4006 Vergaderkosten
4007 Zanshin
4008 Wedstrijdkosten
4009 Zaalhuur
4010 Kendo zomerseminar
4011 Jodo en iaido zomerseminar
4012 Iijima Cup
4013 Ishido Cup
4014 NK kendo / iaido / jodo
4015 EK/WK kendo alle kosten
4016 EK jodo alle kosten
4017 EK iaido alle kosten
4018 Deelname kosten EKF
4019 Voorgeschoten examengelden
4020 Scheidsrechters
4021 Reiskosten overig
4022 Verblijfkosten overig
4024 Onkosten diversen
4780 Kasverschillen
8000 Ontvangen contributie
8002 Ontvangen subsidies FOG
8005 Ontvangen examengelden
8007 Diverse ontvangsten
8010 Inschrijfgeld kendo zomerseminar
8011 Inschrijfgeld jodo en iaido zomsem
8012 Inschrijfgeld Iijima Cup
8013 Inschrijfgeld Ishido Cup
8015 Bijdragen EK/WK kendo
8016 Bijdragen EK jodo
8017 Bijdragen EK iaido
8018 Bijdragen overige EKF deelnames
8025 Verkoop Kendoboek
8392 Afgeschreven contributie
9000 Rente bate deposito

Debet

verlies
€ 118.095,00

Credit
€ 73.907,93

€ 542,00
€ 88.900,00

Resultaat 2018
Begroting 2019
Debet
Credit
Debet
Credit
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 1.068,66
€ 1.100,00
€ 4.876,00
€ 5.000,00
€ 281,97
€ 300,00
€ 217,45
€ 150,00
€ 221,18
€ 250,00
€ 582,80
€ 600,00
€ 563,06
€ 600,00
€ 511,36
€ 550,00
€ 7.536,70
€ 8.000,00
€ 18.268,13
€ 16.500,00
€ 19.864,40
€€ 7.967,61
€ 8.200,00
€ 17.419,32
€ 5.500,00
€ 471,33
€ 600,00
€ 19.352,94
€ 11.000,00
€ 7.695,59
€ 11.000,00
€ 10.238,62
€ 11.000,00
€ 508,00
€ 750,00
€€ 130,00
€€ 995,84
€ 1.100,00
€ 2.168,85
€ 2.500,00
€ 406,25
€ 450,00
€ 376,73
€ 750,00
€ 2,99
€€ 39.057,75
€ 38.000,00
€€€ 2.042,00
€ 2.000,00
€ 502,01
€€ 17.479,73
€ 18.500,00
€ 21.980,00
€€ 7.705,50
€ 7.800,00
€ 13.310,25
€ 6.000,00
€ 2.719,80
€ 5.300,00
€€ 3.600,00
€ 228,92
€ 6.600,00
€ 1.248,03
€ 308,00
€ 375,00
€ 250,00
€ 2.761,75
€€ 22,15
€€ 13.385,00 verlies
€ 20.550,41 verlies
€ 118.095,00 € 127.354,54 € 127.354,54 € 88.900,00

€€ 38.000,00
€€ 2.000,00
€€ 17.500,00
€ 17.000,00
€ 6.600,00
€ 9.000,00
€ 6.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 960,00
€€€ 150,00

Begroting 2018
Credit
€ 3.000,00
€ 1.200,00
€ 5.000,00
€ 300,00
€ 120,00
€ 200,00
€ 400,00
€ 1.500,00
€ 550,00
€ 8.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 7.600,00
€ 12.000,00
€ 750,00
€ 20.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 1.000,00
€€ 800,00
€ 3.500,00
€ 475,00
€ 1.700,00

Debet

Jaarverslg TC Kendo
Uitslagen Toernooien en Wedstrijden 2018

NK Kendo Kyu en Teams 2018
17 juni Vlaardingen
54 deelnemers

International Iijima Cup

24 en 25 februari te Amsterdam
231 (record!) deelnemers uit 24 landen.

Kyu

1 Zeno Grootenboer
FuMetsu
2 Nazim Gunes		
Kendo Kai Suzuki
3 Nico de Mooij		
RenBuKan
3 Quint Kwakernaak
Kendo Kai Den Haag
FS Lennart Matuszewski
Washinkan Budojo

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

Teams:

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

–
–
–
–
–
–
–
–

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

Teams

1 Renshinjuku
- Jouke van der Woude
- Mariko Sato
- Takashi Sasaki
- Koki Kondo
- Gideon Hamburger

22 april te Groningen
65 deelnemers

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
Edo Cup

1 FuNedSu,
– Dai Linh Nguyen , FuMetsu,
– Joeri van der Burgh, FuMetsu,
– Mariëlla van der Schans,
Shinbukan
2 Schaal van Rickter
– Winston Dollee, FuMetsu
– Rick Nieuwenhuijzen,
FuMetsu
– Fleur Smout, Museido

3 Kendo Kai Suzuki
- Kiran Mertopawiro
- Seb van de Kamp
- Hugo de Bondt
- Alexandru Babin
- Herman Hanuman Singh
FS Sjoerd Kater Kendo Kai
Den Haag

2 FuMetsu
- Joeri van der Burgh
- Rick Nieuwenhuijzen
- Dai Linh Nguyen
- Jay Jay Mast
- Winston Dollee
- Pakwan Ratchatasavee

Edo Cup + Odinot Cup

Jeugd onder 14

3 Kendo Kai Den Haag
- Sjoerd Kater
- Chretien Simons
- Suraya Tjon-Kon-Fat
- Jon Sonneveld
- Geert Ham

3 Train to Incheon
– Olga Morozova, Museido
– Pakwan Ratchatasavee,
FuMetsu
– Jouke van der Woude,
Renshinjuku
3 Hold my Sake
– Pricilla Cailleau, Shinbukan
– Pieter Riesenkamp,
Shinbukan
– Fabian Teekens, Shinbukan
FS Pieter Riesenkamp,
Shinbukan

World Kendo Championships Incheon
Zuid-Korea
14 – 16 september
Deelnemers

Guido Minnaert (Coach), Pepijn Boomgaard, Jouke van der Woude,
Joeri van den Burgh, Winston Dollee, Dai Linh Nguyen, Rick Nieuwenhuijzen, Werner Karnadi (Manager), Mariëlla van der Schans,
Pakwan Ratchatasavee, Sayo van der Woude, Fleur Smout, Olga
Morozova
Dames

Ons dames kendoteam heeft het tot en met de kwartfinale
(beste 8!) van het WKC geschopt, waar ze een goede partij tegen
de Koreaanse dames hebben gevochten.
Na het individuele dameskampioenschap behoren Fleur Smout en
Sayo van der Woude respectievelijk bij de beste 16 en 8 van het
WKC.
De Nederlandse dames zijn niet zonder prijzen geëindigd; Sayo
van der Woude heeft de Fighting Spirit Award voor zowel individueel dames als teams dames in ontvangst mogen nemen.

Odinot Cup

1 Koos van Hattum, FuMetsu
- Titel geprolongeerd
2 Willem Riesenkamp,
Shinbukan
3 Gerard Barbier, FuMetsu
3 Dragan Simic, FuMetsu
FS Joke de Jong, Suirankan

Heren

Het team is door de poulefase gekomen door te winnen van Zuid
Afrika en Litouwen en behoorde tot de beste 16 van het WKC.
Ook het herenteam is niet zonder prijs geëindigd.
Winston Dollee heeft een Fighting Spirit Award ontvangen.

ZANSHIN
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Kendo Summer Seminar

FuMetsu Cup

3-5 Augustus Topsportcentrum Rotterdam
152 deelnemers uit 26 landen

23 September te Vlaardingen
48 deelnemers

Sensei

1 Team 1
Ryota Matsuyama ,
Kendo Kai Higashi Arnhem
Zeno Grootenboer,
FuMetsu
René Bloemheuvel,
Sakura Kai

3 Team 10
Pieter Riesenkamp,
Shinbukan
Jon Sonneveld,
Kendo Kai Den Haag
Symke Haverkamp,
Yushinkan

2 Team 9
Suraya Tjon-Kon-Fat,
Kendo Kai Den Haag
Jasper Steenhuis,
Kendo Leeuwarden
Lorenzo De Virgilio,
FuMetsu

FS Suraya Tjon-Kon-Fat,
Kendo Kai Den Haag

3 Team 6
Martin van Dijk,		
Shinbukan
Gideon Hamburger,
Renshinjuku
Chris Roos, 		
Kendo Kai Higashi

Extra prijs namens het Nederlandse Kendo Team voor de
beste beginnende vrouwelijke
kendoka
Anne Zwart,
Kendo Kai Den Haag

Vanwege het WKC stond het seminar in het teken van shiai training voor nationale teamleden.
Nationale teamleden uit verschillende landen hebben deelgenomen aan het kendo zomerseminar van 2018.

Deelname Centrale trainingen Kendo
7-1-2018
25-3-2018
3-6-2018
1-7-2018
3-8-2018
21-10-2018
2-12-2018

25 november te Amersfoort
66 deelnemers

1 Bo-D Coffa
		
Mokuseikan
2 Ryan Ruiter			
Mokuseikan
3 Kai Yoshimatsu		
Renshinjuku
3 Anne van der Gulik		
Mokuseikan
FS Menne van Leeuwen		
Mokuseikan
Jeugd u18

1 Tristan van Leuven		
Mokuseikan
2 Quint Kwakernaak		
Kendo Kai Den Haag
3 Nagisa Nakagawa		
Renshinjuku
3 Yujie Zahn			
Renbukan
FS Noia Pasma			
Washinkan

Yoshioka Masaki
Yamauchi Hiroki

Vanwege de verbouwing van Sporthallen Zuid moest het kendo
zomerseminar op het laatste moment worden verplaatst en is er
gekozen voor Topsportcentrum Rotterdam.
Deze locatie is door de meeste deelnemers als goed tot zeer
goed ervaren.

NK Kendo Individueel

Jeugd u14

Tsukuba studenten:

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

Dames

1 Fleur Smout			
Museido
2 Pakwan Ratchatasavee		
FuMetsu
3 Suraya Tjon-Kon-Fat		
Kendo Kai Den Haag
3 Mariëlla van der Schans
Shinbukan
FS Anne Zwart			
Kendo Kai Den Haag

Centrale Training + beginners		
Centrale Training + ALV			
Centrale Training + Examen			
Centrale Training			
Summer Seminar Rotterdam 2018
Centrale Training + beginners		
Centrale Training + Examen tm 4-dan

Examens Kendo
Datum Graad

NK Individueel

1 Jouke van der Woude		
Renshinjuku
2 Rick Nieuwenhuijzen		
FuMetsu
3 Winston Dollee			
FuMetsu
3 Joeri van der Burgh		
FuMetsu
FS Gideon Hamburger		
Renshinjuku

Kyu
1-dan
2-dan
		
5 aug
Kyu
1-dan
2-dan
3-dan
4-dan
5-dan
		

13/13
5/6
0/2
18/21
3/4
3/3
8/11
3/3
3/8
2/7
22/36

100%
83%
0%
86%
75%
100%
73%
100%
37%
29%
61%

2 dec

9/11
8/8
5/6
3/3
2/4
27/32

82%
100%
83%
100%
50%
84%

25/28
16/17
13/19
6/6
5/12
2/7
67/89

89%
94%
68%
100%
42%
29%
75%

Kyu
1-dan
2-dan
3-dan
4-dan
		
Totaal

Kyu
1-dan
2-dan
3-dan
4-dan
5-dan
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53
68
77
52
152
53
73

Verslag TC Iaido/Jodo
Het team profiteerde opnieuw van de ondersteuning door René
van Amersfoort (coaching), Elise Heijboer (team-manager) en
Johan van den Broek (floor-manager).
Onder de 19 Europese scheidsrechters waren weer 4 Nederlanders: René van Amersfoort (shimpan-shunin en mede-lesgever
naast de Japanners), Edwin de Wit, Jef Heuvelmans en Aad van de
Wijngaart. René had zitting in de examencommissie voor 4-7-dan.
Edwin was juryvoorzitter voor 1-3-dan.

Ishido Cup

Dit jaar werd de Ishido Cup voor de twintigste keer gehouden.
Voor deze gelegenheid kwam Ishido sensei zelf over om een vierdaags evenement te leiden. Dat was op 26 tot en met 29 januari,
wederom in sportcentrum Helsdingen in Vianen.
Ishido sensei werd bijgestaan door twee andere Japanse hachidan, Shoji sensei (jodo) en Kinomoto sensei (iaido) plus een fors
aantal Europese leraren: René van Amersfoort, Jock Hopson,
Louis Vitalis, Aad van de Wijngaart, Takao Momiyama, Patrik
Demuynck, André Schiebroek, Edwin de Wit, Danielle Borra,
Philippe Merlier en Jef Heuvelmans. Dat was ook nodig, want er
kwamen liefst 174 deelnemers op het seminar af (2017: 93).
Het iaido en het jodo trokken respectievelijk 174 (2017: 93) en
79 (42) deelnemers. Die kwamen opnieuw van heinde en ver:
naast 67 Nederlanders waren er 11 Belgen, 2 Bulgaren, 2 Finnen,
7 Fransen, 20 Duitsers, 2 Grieken, 11 Hongaren, 6 Italianen, 1 Pool,
4 Russen, 3 Slowaken, 5 Spanjaarden, 4 Tsjechen, 11 Zweden, 6
Zwitsers en 12 Britten.
Het was een zeer memorabel evenement, ook dankzij het goede
werk van de organisatoren Piotr Kukla, Elise Heijboer en Johan
van den Broek, en wedstrijdleider David Smits.

EK iaido

Voor het eerst hielden we ons zomerseminar zonder Ishido
sensei. De reden was het zware auto-ongeluk dat hij kreeg, juist
toen hij na de Ishido Cup terugreed van het vliegveld Narita naar
huis. Een half jaar later was hij nog niet voldoende hersteld om
naar Nederland te reizen en het seminar te leiden.
Maar hij had weer een forse Japanse delegatie geregeld, in de
personen van de volgende sensei: Yoshimura Kenichi, Otake
Toshiyuki, Shoji Keiichi, Matsuoka Yoshitaka en Kinomoto Miyuki.
Ze werden bijgestaan door René van Amersfoort, Jock Hopson,
Louis Vitalis, Aad van de Wijngaart, Peter West, André Schiebroek
en Edwin de Wit.
Van 26 tot en met 30 juli trainden we in het Indoor Sportcentrum te Eindhoven. Dit waren enkele van de warmste dagen die
ooit in Nederland werden gemeten.
Het aantal deelnemers was begrijpelijkerwijs lager dan in 2016,
toen bijna 100 jodoka en 200 iaidoka naar het NKR-jubileumseminar in Amsterdam stroomden. Dit keer deden er 116 iaidoka en 61
jodoka mee.

Ook bij de EK iaido in Zawiercie (Polen) op 27 en 28 oktober
stond er een Nederlander in de finale. Net als het voorgaande
jaar was dat Stan Engelen, die dit keer nipt verloor en dus zilver
haalde. Bij het teamonderdeel was er eveneens eremetaal, in de
vorm van bronzen medailles.
Het team bestond dit jaar uit Noël Fonhof en Ben Diemel
(mudan), Stefan van Gool en Bayu van Houten (shodan), Bob
Jagernath en Tim McNeil (nidan), Damion van der Zee en Jeroen
Kanters (sandan), Stan Engelen en Sander Filon (yondan) en Piotr
Kukla en David Smits (godan). Dit jaar had de coach, Cees van der
Zee, dus alle divisies gevuld behalve rokudan.
Van de 12 kwamen er 9 uit de poule. Stefan, Tim, Sander en
Piotr verloren de eerste knockout-partij; Bayu, Bob, Damion de
tweede.
Zeer opmerkelijk was het optreden van Noël Fonhof, die als
mudan voor het eerst meedeed aan een EK. In de individuele
wedstrijden moest hij zijn draai nog vinden, waardoor hij net
buiten de prijzen viel. De volgende dag had hij die draai als lid van
het team overduidelijk wel gevonden. Hij versloeg een sandan,
een yondan die de vorige dag brons had gehaald en een godan
met veel EK-ervaring, die later die dag examen ging doen voor
rokudan.
Daarmee leverde hij een stevige bijdrage aan het succes van
Team NL (Piotr, Stan, Stefan en Noël). In de poule versloeg
Nederland Groot-Brittannië en Zwitserland, en verloor het van
gastland Polen. In de knock-out werden vervolgens Turkije en
Hongarije elk met 3-0 uitgeschakeld, maar in de halve finale bleek
de latere winnaar België net iets te sterk.
Nederland leverde weer 3 van de 26 scheidsrechters: Aad van
de Wijngaart (tevens voorzitter examencommissie tot en met
3-dan), René van Amersfoort en André Schiebroek.

EK jodo

Nederlandse kampioenschappen

Zomerseminar

Bij de EK jodo, op 30 september in Boedapest, stonden dit keer
twee Nederlanders in de finales. Het team telde 10 leden (2017:
12): Lorena Zuniga en Roel Croes (mudan), Sander Peereboom en
Kees Bartels (shodan), Maarten Peereboom en Jeroen Kanters
(nidan), Piotr Kukla (sandan), Steven Burgman en Elise Heijboer
(yondan) en Willem Neuteboom (godan).
Bij het teamevenement werd Nederland (Steven, Elise, Maarten
en Jeroen) tweede in de poule met gastland Hongarije en Ierland.
Daarna verloren ze helaas met 1-2 van Groot-Brittannië.
Gelukkig waren er individueel dit keer des te meer medailles: Kees
haalde zilver en schoof ten opzichte van het voorgaande EK dus
niet alleen een dangraad, maar ook een podiumplaatsje op. In
diezelfde shodandivisie haalde Sander brons. Piotr wist het zilver
in de sandandivisie te behalen.
De andere teamleden vochten ook hard, wat Elise (die evenals
Willem niet uit de poule kwam) opnieuw een fighting-spiritprijs
opleverde. Lorena en en Roel kwamen als tweede respectievelijk
eerste uit hun poule voor ze sneuvelden in de eerste knock-out,
evenals Maarten, Jeroen en Steven.

ZANSHIN

De NK jodo en iaido werden georganiseerd op 15 april door Ren Bu
Kan in Eindhoven.
Er namen 17 jodoka deel (2016: 15) en 41 iaidoka (2017: 48). Het
aantal mudan was respectievelijk 4 (2) en 8 (15).
NK Teams

Bij de tweede Team-NK, op 17 juni in Voorschoten, traden er
wederom 4 teams aan bij jodo, en bij iaido 7 (2017: 9). De organisatie werd verzorgd door Kendo Kai Den Haag.
Bij iaido werd het tweede goud gewonnen door Yushinkan:
Sander Filon, Damion van der Zee en Ratna Karis, alias Samurai
Pizza Cats.
De eerste prijs bij jodo ging wederom naar Kendo Kai Den Haag
01, dit keer in de personen van Steven Burgman, Piotr Kukla en
Lorena Zuniga (Idiots in Indigo).
Mudantoernooi en scheidsrechterseminar iaido

In Zoetermeer namen op 10 maart 15 mudan deel aan het
toernooi. Het scheidsrechterseminar, verzorgd door Aad van de
Wijngaart, trok 10 sandan, 5 yondan en 3 godan.

I

2019.1 −10

Particuliere seminars

Examens

Voor het eerst in lange tijd was er een iaido-seminar onder
leiding van Morita sensei en Oshita sensei. Dit Friendship Keikokai werd georganiseerd op 20-22 april in Baarn door Holland
Jikiden Kan. Naast beoefenaars van Muso Jikiden Eishin Ryu
namen ook iaidoka van Muso Shinden Ryu eraan deel: in totaal
77 mensen uit 7 landen.
Ren Bu Kan organiseerde in januari in Eindhoven voor de derde
keer de training Hyaku Ren Ji Toku voor Seitei-iaido, onder leiding
van André Schiebroek.
In juli organiseerde Kendo Kai Den Haag voor de zevende keer
een tweedaags seminar voor Muso Shinden Ryu-iaido, onder
leiding van Aad van de Wijngaart.
De beoefenaars van Shinkage Ryu organiseerden aansluitend op
het zomerseminar weer het Himawari-seminar met Matsuoka
sensei en Kinomoto sensei.
René van Amersfoort en Louis Vitalis leidden in november het
veertiende driedaagse seminar voor Shindo Muso Ryu-jodo.
Bij Ren Bu Kan in Eindhoven werden ook weer internationale jodo-trainingen als voorbereiding voor 6- en 7-danexamens
verzorgd door Louis Vitalis.

Bij jodo ging dit jaar kyoshi naar Edwin de Wit. Loek Lexmond
slaagde in Boedapest voor 6-dan jodo.
Bij de examens tijdens de Ishido Cup (tot en met 5-dan) slaagden 29 van de 43 iaidoka, en 14 van de 20 jodoka.
Bij de examens tijdens het zomerseminar (tot en met 5-dan)
slaagden 13 jodo- en 27 iaido-kandidaten.
Bij de ikkyu-examens van de NK slaagden beide kandidaten: 1
voor jodo en 1 voor iaido.
Centrale trainingen

De centrale trainingen voor iaido trokken gemiddeld 30 bezoekers, tegen 29 in 2017. Het drukst bezocht (43) was de CT van
december.
Gemiddeld kwamen er 14 jodoka per centrale training, tegen 9 in
2017. Dat is zeer bemoedigend: we hadden twee van de drukste
trainingen sinds 2013.
Dit resultaat is overigens niet te verklaren uit de strengere
drietrainingeneis: de stijging was er al lang voordat in mei werd
afgekondigd dat voortaan alleen centrale trainingen en NKR-seminars meetellen.
De frequente jodo-teamtrainingen werden eveneens goed
bezocht, ook door niet-teamleden uit binnen- en buitenland.

ZANSHIN
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Aad van de Wijngaart
André Schiebroek
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Kendo-trip naar Toronto
Naast deze beginnerscategorie is er ook een divisie voor studenten én een divisie voor alumni. Van welke universiteit je bent
afgestudeerd maakt niet zo heel veel uit voor dit toernooi.
Door deze aanmeldingen op het hoogtepunt van het semester te
verzamelen hadden we een goed resultaat. In het totaal betaalden 18 beginners en nog eens 18 gevorderden de $100 registratie
($50 inschrijvingsgeld en $50 aanbetaling voor de reis). Nog eens 2
Canadese teamleden die McGill Alumni zijn (Shawn Kim en Elliott
Altilia) werden overgehaald om in de alumni-divisie mee te spelen
en één ervaren ex-dojo-lid werd gerekruteerd voor ondersteuning.
Nu we zoveel aanmeldingen hadden, was het zaak om iedereen
goed voor te bereiden. Er werden speciale wedstrijdtrainingen
georganiseerd in de week voorafgaande aan het toernooi. Dit
was direct een goede motivatie voor zowel beginners en gevorderden om direct na de kerstvakantie weer stevig met kendo aan
de slag te gaan.

Het winnende McGill beginner-team met motodachi (vlnr: Ziyuan Wei,
Sammi Cheung, Kathelyn Li Zhou, Ell Kwon)

Afgelopen Januari was er het Intercollegiate (studenten) Kendo
toernooi in Stratford, Ontario, waar de McGill Kendoclub met 35
studenten en alumni naar toe ging. Dit verhaal beschrijft onze
voorbereiding, de organisatie en belevenissen op deze reis.

Voor het vervoer werd er een bus met chauffeur gehuurd aangezien de meeste studenten geen auto hebben. Iedereen verzamelde zich bij de dojo om de bogu en shinai uit de opslag te halen en
de bus in te laden en vrijdag rond 1 uur ‘s middags waren we op
weg.

Zoals sommige lezers bekend zal zijn, ben ik in 2012 naar Montreal, Canada verhuisd en train ik momenteel bij McGill University
Kendo Club want behalve aan IJshockey en Curling wordt er in
Canada ook flink aan kendo gedaan.
Bij onze studentenclub beginnen elke September zo’n 50-60
nieuwe studenten met Kendo. Ze betalen een semester aan
lesgeld (~70 euro) direct aan het sportcentrum wat vervolgens
onze club naast een zaal en bogu-opslag en een instructeurssalaris ook periodiek nieuw materiaal verschaft. Uiteraard valt,
zoals bij elke club, een groot percentage al na enkele weken af.
Afgelopen semester (Herfst 2018) heeft de club het een en ander
aangepast in de beginnerscursus en omgang met de nieuwelingen en dit heeft zowaar vruchten afgeworpen.

In Nederland wordt er nog wel eens gemord als een toernooi aan
de andere kant van het land gehouden wordt. Ik weet nog goed
hoe ver we het vonden als we naar naar Groningen moesten. In
Canada lachen ze om een ritje van 2-3 uur. Dit toernooi was bijna
700 kilometer van Montreal, oftewel zo’n 8 uur in de bus.
Na ongeveer zes en een half uur (plus twee korte plaspauzes)
stopten we in Toronto. Daar hebben we heerlijk uitgebreid
gegeten in een goed Koreaans restaurant. Uiteindelijk waren we
rond half-11 ‘s avonds in het hotel in Stratford.
Hier gaf de dojo-captain een uitgebreide technische briefing.
Allereerst voor alle nieuwe beginners en hun motodachi. Daarna
werd er aandacht besteed aan het individuele toernooi waar een
aantal van onze studenten ook de eerste keer was. Uiteindelijk
was er ook nog een kort overleg met de meer ervaren deelnemers
over hoe de studenten het best begeleid konden worden en hoe
één en ander te combineren met onze taken als scheidsrechters.

In plaats van een paar 4e en 5e dan kendoka de gehele beginnerscursus voor drie maanden te laten leiden is er voor gekozen om
elke twee weken een setje 2e/3e danner met een 2e of 3e jaars
student (1e kyu of 1e dan) voor de klas te zetten. Of dit de kwaliteit van het kendo ten goede kwam laat ik in het midden, maar
dat de nieuwe studenten het leuk vinden om begeleid te worden
door iemand van ongeveer dezelfde leeftijd, die een voorbeeld
kan zijn voor wat er in twee jaar kendo behaald kan worden, mag
wel duidelijk zijn.
Van de bijna 60 beginners in september waren in december nog 31
aanwezig die bij het interne examen een 5e, 4e of 3e Kyu kregen
toebedeeld. In voorgaande jaren lag het aantal vaker rond de 20.
Natuurlijk is het moment van de waarheid niet aan het eind van
een periode, maar aan het begin van de volgende, wanneer men
na de vakantie weer in de benen moeten komen, en wederom
het lidmaatschap moet betalen, maar daar gaat dit artikel nou
precies over.

Het toernooi op zaterdag verliep goed. Met bijna tweehonderd
deelnemers en vier wedstrijdvelden verliep het allemaal erg
soepel. Één van de McGill beginner teams won in de basic skills
divisie de eerste prijs en in het alumni-toernooi had McGill ook
de eerste plaats individueel. Uiteindelijk stonden ook de twee
alumni teams van McGill tegenover elkaar in de finale.
Na afloop van het toernooi gingen we uit eten met de Carleton
Kendo Club (Universiteit van Ottawa) met naderhand een gezellige afterparty in het hotel.
Om de tocht iets aantrekkelijker te maken voor de studenten, en
aangezien de prijs voor bushuur en overnachtingen toch min of
meer vast staan voor het hele weekend, hadden we besloten om
de zondag op te vullen met twee activiteiten: Kendo training en
toerisme.

Rond eind november hebben we als club de aanmeldingen verzameld voor het Canadees Studententoernooi dat op 12 Januari
2019 gehouden werd in Stratford, Ontario. Dit toernooi heeft
een ‘basic skills’ divisie waar beginners zonder bogu in teams van
drie om de beurt een aantal basistechnieken uitvoeren op een
motodachi. Dit maakt het bijzonder geschikt voor beginners met
3 tot 6 maanden ervaring.
ZANSHIN

We begonnen met de zondagtraining bij de JCCC Kendo Club in
Toronto. We moest er dus vroeg uit om daar op tijd te zijn aangezien de training om al om 9 uur ‘s ochtends begon. Iedereen had
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zich bij het hotel al omgekleed en om kwart over 7 ‘s ochtends
zaten we al in de bus op weg naar de training.
De training bestond uit 1 uur beginnerstraining met daaropvolgend 1 uur training voor gevorderden met afsluitend 1 uur ji-geiko.
Helaas moesten onze beginners het middelste uur langs de
kant zitten maar ze mochten voor de ji-geiko weer meedoen en
konden ze allemaal nog een paar minuten uchikomigeiko doen
met de verschillende sensei.

Na de financiën opgemaakt te hebben kwamen de kosten van de
reis, overnachting en toernooi samen uit op $230 (~ 150 eur) per
persoon. Van dit bedrag wordt nog eens $30 door de kendo club
betaald uit het instructeurssalaris.
Alles bij elkaar was het een geweldige reis die bij vele beginners
zeker een flinke boost aan de motivatie heeft gegeven. Gevraagd
naar de beste ervaring tijdens deze trip zeggen veel van de
studenten “Met z’n allen de sempai aanmoedigen” en “Zien dat
er zoveel mensen van mijn leeftijd kendo doen”.

Na afloop van de training en het omkleden haastten we ons
weer naar de bus om nog een paar uur Toronto te verkennen.
Voor de meesten betekende dit voornamelijk eten en lekkernijen proberen aangezien Toronto heel veel etnisch voedsel in de
aanbieding heeft. Voor anderen betekende het de kans om met
kennissen of familie af te spreken voor lunch of koffie.

Ik probeer altijd het Nederlandse Zomerseminar hier onder de
aandacht te brengen dus misschien zie je me in Augustus in het
gezelschap van één of meerdere McGill studenten. Mocht het zo
zijn dat werk, familie of plezier je in de buurt van Montreal brengt,
laat het me weten!

Rond 5 uur ‘s middags klommen we vermoeid maar voldaan weer
de bus in en begaven we ons weer op weg naar Montreal, om
daar rond half twaalf ‘s nachts afgezet te worden bij de universiteit.
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Ivo does The States

Een tijdje geleden ben ik naar Los Angeles verhuist (woon in
Beverly Hills) om m’n stage af te ronden. Op aanraden van Taro
Ariga Sensei ben ik bij West LA Dojo (WLA) gaan trainen. Via deze
club mag ik mee doen aan toernooien van de SCKO (Southern
California Kendo Federation). Ik heb zo’n 2 maal per week de
mogelijkheid om hier mee te draaien, en als ik me niet vergis zijn
er zelfs al meerdere kendoka die wel allemaal kennen (Joris Snels,
Tetsuro Miyazaki) hier geweest. Ik heb meegedaan aan het SCKO
kersttoernooi, waar alle Dojo van de SCKO bij elkaar komen.

Ik schat dat er totaal zo’n 200 deelnemers waren, verdeeld over
verschillende categorieën. Na een paar intensieve wedstrijden ben ik uiteindelijk 3e geworden in de 3dan/4dan categorie.
De shiaijo waren 9m bij 9m, en door het gebrek aan ervaring
in kleinere shiaijo ben ik helaas in de encho-periode door een
2e hansoku (uit de shaijo gestapt..) op de 3e plaats geëindigd.
Jammer maar helaas. In ieder geval wel een super tof toernooi.
Ivo van Roij

ABKF Winter Seminar

Het ABKF Winter seminar 2018, gehouden van 11 t/m 16 december
is alweer bijna 2 maanden geleden. Dit seminar werd voor de 28e
keer gehouden van 11 t/m 16 december in Adeps Brussel.
De officiële naam is dan ook ABKF Winter seminar Kendo, Iaido &
Jodo & International Goodwill Competition.

Het Iaido stond onder algehele leiding van Masatoshi Ito, Hanshi
8e dan Iaido. Na indeling in groepen nam Aad van de Wijgaart
het ondericht van de 1e groep op zich, met hulp van Rene van
Amersfoort en Philip Bruwier, de andere groep onder leiding van
Ito sensei met ondersteuning van enkele 7e danners.

Ook deze keer heb ik dit seminar weer 3 dagen bijgewoond,
tesamen met een aantal andere Nederlanders die het seminar
volgden en op zondag de 16e examens hebben afgelegd.

Verder was er ondersteuning van verschillende hoog gegradueerden uit Japan en Europa, zoals Patrick de Muynck sensei, 7e dan
Renshi; Philippe Bruwier, 7e dan Renshi en Pascal van Laecken, 7e
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dan Renshi. Uit Nederland Rene van Amersfoort sensei, 7e dan
Kyoshi.

Zoals ik al een keer eerder had beschreven: traditionele trainingsmethoden; kihon, kihon en nog eens kihon. Met allerlei
extra oefeningen met Jo en tachi. Op zaterdag en zondag werden
de groepen ingedeeld waarbij iedere groep een leraar toegewezen kreeg. Er werd op intensieve wijze kata beoefend, mede als
voorbereiding op de examens op zondagmiddag, waar o.a. Lorena
Zuninga en Wilco Vrieze voor Jodo aan deel gingen nemen (met
goed gevolg..). Al met al weer een perfecte voorbereiding voor de
dingen die het komende jaar weer gaan gebeuren zoals de Ishido
cup, NK Jodo en NK Iaido examens en dergelijke.
Ik verheug me nu alweer op de 29e uitvoering die in december
dit jaar zal zijn. Als u in de gelegenheid bent, probeer eens een
aantal dagen mee te trainen.
Maar daarvoor eerst naar het Zomerseminar in Eindhoven, georganiseerd ten gelegenheid van 40e jaar bezoek van Ishido sensei
aan Europa, en de Europese kampioenschappen van de verschillende disciplines.
Johan van den Broek

Over het kendo kan ik u niet veel berichten daar de trainingen
veelal gelijk vallen met Jodo en/of Iaido met als sluitstuk op
zaterdag de examens en zondag de Nakakura-cup . Ook het
Kendo werd geleid door een keur aan leraren waaronder 7e en
8e dangraden. Ook de kendo beoefenaars kunnen hier hun hart
ophalen en er vol voor gaan.
Jodo werd eerdere jaren geleid door Nishiumi Kamataro, Kyoshi
8e dan Jodo. Door ziekte was deze in 2017 vervangen door Rene
van Amersfoort sensei, Jodo 8e dan Kyoshi.
Vanwege gezondheidsredenen kan Nishiumi sensei de reis naar
Europa niet meer maken en hij heeft met instemming gereageerd
op de vervanging en opvolging voor dit seminar door Rene van
Amersfoort sensei.
Ook hier weer ondersteuning door hoog gegradueerde leraren
als Albert van den Broeck, Renshi 7e dan jodo en Edward de Wit,
Renshi 7e dan jodo, alsmede Aad van de Wijngaart, Renshi 7e dan
Jodo, Jef Heuvelmans, 7e dan Kyoshi jodo en Patrick de Muynck,
6e dan Renshi jodo
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N.K.R. Activiteiten 2019
		

Iaido/ Jodo

Locatie

Kendo

Locatie

4-aug-18		
Zomerseminar
5-aug-18		
Zomerseminar examens 5e dan
25-aug-18		
TT (10.30-13.00, Rotterdam)
26-aug-18		
TT (10.30-13.00, Haarlem)
8-sep-18		
WK Kendo Seoul
9-sep-18
CT jodo/iaido (10-13/14-17, Zuid hal 2)
WK Kendo Seoul
15-sep-18		
WK Kendo Seoul
16-sep-18		
WK Kendo Seoul
23-sep-18		
Fumetsucup Vlaardingen
29-sep-18
EK jodo (Boedapest)
30-sep-18
EK jodo (Boedapest)
Dojoleidersdag Kendo (11-16, Zuid schermzaal)
6-okt-18		
TT (10.30-13.00, Rotterdam)
7-okt-18
CT jodo/iaido (10-13/14-17, Zuid hal 2)
TT (10.30-13.00, Haarlem)
21-okt-18		
CT kendo ook beginners (11-16, Van Hogendorphal 2)
27-okt-18
EK iaido (Zawiercie)
28-okt-18
EK iaido (Zawiercie)
10-nov-18
Jodo Koryu-seminar (Utrecht)
11-nov-18
Jodo Koryu-seminar (Utrecht)
17-nov-18		
TT (10.30-13.00, Rotterdam)
18-nov-18
CT jodo/iaido (10-13/14/17, Zuid schermzaal/hal 2
TT (10.30-13.00, Haarlem)
25-nov-18		
NK Kendo Jeugd, Dames en Sr. (Amersfoort)
2-dec-18		
CT Kendo en examens 3e dan (11-16, Van Hogendorphal 1)
8-dec-18		
TT (10.30-13.00, Rotterdam)
9-dec-18
CT jodo/iaido (10-13/14/17, Zuid schermzaal/hal 2
TT (10.30-13.00, Haarlem)
15-dec-18
ABKF Winter Seminar (Brussel)
Nakakuracup
16-dec-18
ABKF Winter Seminar (Brussel)
Nakakuracup
6-jan-19		
CT Kendo en beginners Nieuwjaar (11-14, Meppel)
12-jan-19		
TT (10.30-13.00, Rotterdam)
13-jan-19		
TT (10.30-13.00, Haarlem)
26-jan-19
Ishido Cup
(3W turnier DE)
27-jan-19
Ishido Cup
(3W turnier DE)
2-feb-19		
Scheidsrechtersseminar Brussel
3-feb-19		
Scheidsrechtersseminar Brussel
9-feb-19		
TT (10.30-13.00, Rotterdam)
10-feb-19		
TT (10.30-13.00, Haarlem)
24-feb-19
CT + ALV (10-13/14-16, Zuid hal 3)
CT kata + ALV (10-13/14-16, Zuid hal 2)
9-mrt-19		
TT (10.30-13.00, Rotterdam)
10-mrt-19
Mudantoernooi en scheidsrechterseminar iaido (Zoetermeer)
TT (10.30-13.00, Haarlem)
16-mrt-19		
Iijimacup (Zuid hal 1)
17-mrt-19		
Iijimacup (Zuid hal 1)
24-mrt-19
CT jodo/iaido (10-13/14-17, Zuid schermzaal/hal 2
31-mrt-19		
CT kendo + Scheids + Wedstrijden (10-16, Zuid hal 3)
6-apr-19		
TT (10.30-13.00, Rotterdam)
7-apr-19		
TT (10.30-13.00, Haarlem)
14-apr-19
NK jodo/iaido Individueel (Eindhoven)
4-mei-19		
TT (10.30-13.00, Rotterdam)
5-mei-19
CT jodo/iaido (10-13/14/17, Zuid schermzaal/hal 2
TT (10.30-13.00, Haarlem)
19-mei-19		
Edo-Cup + Odinot-cup (Vlaardingen)
25-mei-19		
EKC Kendo Serbia
26-mei-19
NK jodo/iaido Teams (KK Den Haag)
EKC Kendo Serbia
2-jun-19		
CT kendo examens t/m 5e dan (11-16, Zuid hal 2)
15-jun-19		
TT (10.30-13.00, Rotterdam)
16-jun-19		
TT (10.30-13.00, Haarlem)
22-jun-19
Seminar Villingen?
23-jun-19
Seminar Villingen?
		
CT jodo/iaido (10-13/14-17, Zuid hal 3)
30-jun-19		
NK Teams + Kyu (Zwolle)
6-jul-19
Muso Shinden Ryu-seminar
TT (10.30-13.00, Rotterdam)
7-jul-19
Muso Shinden Ryu-seminar
TT (10.30-13.00, Haarlem)
2-aug-19		
Kendo zomerseminar (Amsterdam; 2-4 aug)
4-aug-19		
Kendo zomerseminar (Amsterdam; 2-4 aug)
9-aug-19
Ishido-jubileumseminar jodo/iaido (Eindhoven; 9-13 aug)
13-aug-19
Ishido-jubileumseminar jodo/iaido (Eindhoven; 9-13 aug)
		
De agenda op de website van de NKR heeft altijd de meest recente dataen tijden van evenementen.

