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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:
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 kalender-
jaar. 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 geïncas-
seerd 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 Neder landse 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.
 
Betalingen:
Contributie op ING-rekening 3223156 t.n.v. 
Nederlandse Kendo Renmei (bond) te Rotterdam.

IBAN: NL42INGB0003223156
BIC code: INGBNL2A

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

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: webmaster@nkr.nl

Soesanto Bosari
e-mail: soesanto.bosari@icloud.com

Zanshin:
Jack Tacke
tel. 0488 - 482121
e-mail: zanshin@nkr.nl

Deadlines kopij:
2019/4: 1 november 2019
2020/1: 1 februari 2020
2020/2: 1 mei 2020

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

Aan de late kant..., maar het is weer 
gelukt.
De concurrentie van SocialMedia is groot.
Logisch; real-time verslag van allerlei acti-
viteiten, toernooien en kampioenschap-
pen geeft FaceBook een ruime voorsprong 
op “onze Zanshin”.
Daar vind je dan weer niet zulke interres-
sante artikelen over een WK-Naginata of 
een Kitamoto Seminar.
In deze uitgave dus wel!

Veel leesplezier..!!

Jack Tacke
redactie Zanshin
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Van de Voorzitter
Opnieuw hebben we weer 
van twee geslaagde zomer-
seminars kunnen genieten.
In de eerste plaats het 
Ishido jubileum zomer-
seminar iaido/jodo in 
Eindhoven. Bezocht door 
een recordaantal nationale 
en internationale deel-
nemers. In totaal waren 
er 307 deelnemers uit 26 
landen. 248 van hen hebben 
deelgenomen aan het iaido 
seminar en 155 aan het 
jodo seminar. Om nog een 
paar deelnemers aantallen 
te noemen: Nederland 82, 
Duitsland 41, U.K. 26, België 
21, Frankrijk , Italië 19 , 

Zweden 16, Hongarije 12, Zwitserland 11 en Polen 10.

We waren verheugd dat Ishido sensei zelf bij dit jubileum aanwe-
zig was, want na het ernstige verkeersongeluk, dat hij ter nauwer 
nood heeft overleefd, was dit aanvankelijk op losse schroeven 
komen te staan. Zijn sterke wilskracht heeft een positieve 
bijdrage geleverd aan zijn herstel en heeft ervoor gezorgd dat hij 
dit jubileum kon meebeleven. Alle mensen die aan de organisatie 
van dit evenement een bijdrage hebben geleverd wil ik hartelijk 
bedanken. Nederland heeft hiermee andermaal laten zien dat we 
in staat zijn zo’n groot evenement soepel te laten verlopen.

Ook het kendo zomerseminar was een groot succes. Er waren 
zo’n 150 deelnemers uit 18 landen. Het is wat minder een interna-
tionale aangelegenheid dan het iaido/jodo seminar. De meeste 
deelnemers kwamen uit Nederland (87 deelnemers), met België 
op de tweede plaats (16 deelnemers). Ondanks dat Nabeyma dit 
jaar niet aanwezig kon zijn, was er grote tevredenheid over het 
geboden programma en het niveau van de leraren. Dit jaar stond 
het seminar onder leiding van Kawakami-sensei, bijgestaan door 
een drietal andere jonge leraren, die ruim de gelegenheid kregen 
hun visie en aanpak van kendotrainingen te laten zien en te 
laten ervaren. Ook dit jaar werden er niveaugroepen gemaakt 
naar dangraad en interesse. Zo was er een groep met teamleden 
en andere kenshi die geïnteresseerd waren in wedstrijd gerich-
te training en een groep van wat hoger gegradueerde kendoka 
die zich meer bezighouden met lesgeven. De leraren rouleerden 
tussen deze groepen. 

Na afloop van het seminar zijn de deelnemers uitgenodigd 
een enquête in te vullen. 36 personen hebben hier gehoor aan 
gegeven. 23 uit Nederland en 13 uit het buitenland. De groep van 
respondenten was gelijkelijk verdeeld over de kyu-/dangraden. 
(5 tot 7 per graad) 22% was vrouw; 78% was man. 32 van de 36 
personen waren tevreden tot zeer tevreden. Vooral de goede 
organisatie, de goede en positieve en motiverende sfeer, het 
niveau van de inspirerende leraren en de wijze waarop didacti-
sche, technische en psychologisch aspecten van kendo over het 
voetlicht kwamen werden gewaardeerd. Meerdere malen werd op 
een positieve manier de shiaitraining en het scheidsrechteren op 
de laatste ochtend genoemd. 

Uiteraard werden er ook wat punten voor verbetering aange-
dragen. In de meeste gevallen ging het hier om organisatorische 

punten. De uitleg was door de herrie in de rest van de zaal 
soms moeilijk te volgen. De duur van de lunchpauze werd door 
een enkeling te lang gevonden. Enkelen vonden de training van 
de basistechnieken te lang en hadden wat meer hoog niveau 
technieken willen trainen. Een deelnemer schreef: ‘No more Sumo 
restaurant please’.

Eind september heeft het EK Jodo in Zawiercie, Polen, plaats 
gevonden. Het NL team heeft een keurige 3e plaats behaald. 
Piotr Kukla is 3e geworden in de sandan categorie. 
Bennie Klomp heeft de fighting spirtprijs behaald in de mudan-
klasse. 
Begin november zijn de Europese  Iaido kampioenschappen in 
Athene. Ook dit team, de begeleiding en shinpan wensen wij alle 
succes toe en hopen op mooie resultaten.

Tenslotte wil ik nog even een initiatief noemen, wat wellicht 
niet zo bekend is in den lande, maar wat wel onze aandacht 
verdient. Al enige tijd proberen Jouke en Winston het kinderken-
do een ‘boost’ te geven. Zij kwamen hiertoe, toen zij tijdens de 
centrale training een groeiende groep kinderen opmerkten van 
voornamelijk jeugdleden van Mokuseikan. Na gesprekken met de 
dojoleiders van Mokuseikan en Renshinjuku kwamen zij tot de 
conclusie dat er iets moest gebeuren om deze jeugd gemotiveerd 
te houden. Het plan werd opgevat, dat er tweemaandelijkse 
trainingen zouden worden gehouden in de eigen dojo van deze 
kinderen. Afwisselend in Amersfoort en Amstelveen. Jouke en 
Winston leiden de trainingen, aangevuld met enkele teamleden 
en niet-teamleden. Naast kinderen van Mokuseikan en Renshin-
juku, worden nu ook deze trainingen bezocht door kinderen van 
Washinkan. De training staat open voor alle kinderkendoka in 
Nederland en de wens is dat meer kinderen zich zullen aanslui-
ten. Op dit moment telt deze kidsgroep zo’n 16 deelnemers. De 
leeftijd ligt tussen de 10 en 16 jaar, waarvan de meesten al in 
bogu trainen. Dit laatste is echter geen voorwaarde. Elk jeugdlid 
is welkom!
Hun doel is, zoals zij het zelf verwoorden, om de jeugd  van 
verschillende dojo met elkaar te laten trainen, elkaar te leren 
kennen, te motiveren en samen sterker te worden. Een jonge 
generatie te kweken die straks de aansluiting kan vinden met 
het nationaal team. Tijdens de trainingen worden de basistech-
nieken bijgeschaafd en wordt ook aandacht besteed aan shiai 
gerichte technieken. Na de kihon doen de kinderen jigeiko met 
de aanwezige leraren en teamleden.
Naast deze trainingen  proberen zij ook de jeugd te enthousi-
asmeren en te steunen bij toernooien die in België en Duitsland 
worden georganiseerd, zoals de Kojika Cup en de Düsseldorf Cup.
Een mooi initiatief dat ons aller aandacht en support verdient.

Koos van Hattum
Voorzitter
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Van het Bestuur
Het bestuur is bijeen geweest op 22 juni jl. en toen is er vooral 
gesproken over de komende grote seminars, die in augustus 
georganiseerd werden. Elise Heijboer (penningmeester) gaf aan, 
dat zij nog strakker wil gaan begroten in de toekomst en zij zal 
voor de komende ledenvergadering met een voorstel komen met 
een meerjarenbegroting. 

Vanwege het stoppen van Guido Minnaert als Kendo coach en 
het opvolgen door Werner Karnadi kwam de functie van manager 
van het Kendo team vacant. In overleg met belanghebbenden is 
besloten, dat Seekee Chung deze functie op zich zal gaan nemen. 
Wij wensen Werner en SeeKee in hun nieuwe functies veel succes.

We hebben in juni en tijdens de seminars examen gehouden 
waarbij er veel deelnemers waren en waar ook veel mensen 
geslaagd zijn. De uitslagen zijn te vinden op www.nkr.nl.

Tijdens al die drukke weken en in de vakantieperiode is er achter 
de schermen hard doorgewerkt om de nieuwe agenda voor het 
seizoen 2019 / 2020 vast  te stellen. Vooral het krijgen van de 
zalen in Amsterdam is een heel gepuzzel geweest. Ook de brand 
in het kantoor van Sportverhuur Amsterdam eind juni heeft 
niet bijgedragen aan een snelle afwikkeling. De agenda in deze 
Zanshin is correct en overgenomen op de website.

Elise Heijboer heeft naast haar drukke werkzaamheden als 
penningmeester deze zomer voor beide seminars en voorbe-
reiding EK Jodo en Iaido ook met succes haar LMA Iaido/Jodo 
niveau 3 gehaald.
Van harte gefeliciteerd met deze knappe prestatie.

Voor de opmerkelijke lezer is te zien, dat er geen dojoleidersdag 
Kendo in de agenda staat. Vorig jaar is deze niet doorgegaan 
en dit jaar staat hij niet in de agenda. Graag hoort de TC Kendo 
van de dojoleiders / lesgevers verantwoordelijke dojomensen of 
er behoefte is om bij elkaar te komen en ook waar dan de vraag 
vooral naar is. Een reactie kan gestuurd worden naar Soesanto 
Bosari of naar Joke de Jong.

Verder wensen wij Jouke Van der Woude en Mariko Sato veel 
succes bij het opstarten van een nieuwe dojo, waarbij de nadruk 
ligt op jeugdige kendoka.

Het bestuur komt 11 oktober a.s. weer bij elkaar en mocht iemand 
vragen en of voorstellen hebben, dan horen wij het graag.

Hopelijk zien we elkaar weer gauw bij één van de door de NKR 
georganiseerde evenementen of trainingen. Een mooi seizoen 
gewenst.

Namens het bestuur
Joke de Jong

Secretaris

Jodo EK 2019, Zawiercie Polen
“ H e t  g r o o t t e  m u d a n  i n t e r v i e w ,  m e t  M e r i j n 
v a n  H a m  e n  B e n n i e  K l o m p ” .

Merijn: Hoi Bennie! Mudan fightingspirit winnaar op het jodo 
EK 2019, Zawiercie Polen! Gefeliciteerd! Wat is je geheim? Wij als 
team “wisten” het natuurlijk al maar jij leek wat verbaasd...

Bennie: Dank je wel! En ja, dat klopt, ik had het niet verwacht, 
wat de prijs natuurlijk des te leuker maakt.
En jij deed het zelf ook hartstikke goed, je had de poule overleeft 
en ging eervol ten onder in de knock-outs tegen de uiteindelijke 
nummer 2 van de Mudan divisie.
Sowieso heeft de Nederlandse delegatie dit jaar goed gepres-
teerd! Het team is 3e geworden dankzij het ijzersterke jodo van 
Elise Heijboer, Maarten Peereboom, Kees Bartels en Piotr Kukla.
Daarbij heeft Piotr ook een 3e plek behaald in de sandan divisie! 
Maar vertel eens over jouw ervaring van het EK.

Merijn: In het hotel zag ik iemand slaperig in zijn flitsende 
zwembroek de ontbijtzaal binnenlopen... en weg was ‘ie nadat hij 
besefte waar ‘ie was... (met veel gelach uit de zaal).
Eén van de mooiste dingen vond ik hoe wij als team groeiden. 
Met zo’n EK ga je toch wat “closer” om met elkaar en bouw 
je echt een band op. En wat ga je nu doen? Ik heb nu echt 
zo’n gevoel van “ik heb zin om meer te trainen... ik wil dat ook 
kunnen!”

Bennie: Dat gevoel herken ik helemaal. Sowieso gaan we hard 
trainen om hopelijk volgend jaar ook mee te kunnen gaan als 
shodan. Ik neem aan dat jij dat ook van plan bent?

Merijn: Zeker weten! Tot op de teamtraining... en volgende keer 
ga ik dansen op het sayonara feestje!

(Special thanks aan Elise Heijboer voor het organiseren van de 
reis en alles eromheen. Ook aan Jeroen Kanters en Johan vd 
Broek voor hun hulp als floormanagers. En natuurlijk René van 
Amersfoort sensei voor alle training).
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The 46th Foreign Kendo Leaders’ Summer Seminar 2019, Kitamoto

All Japan Kendo Federation is organising this seminar every year 
for kendoka from all around the world who are aiming to be a 
kendo teacher or already teaching in their county. The curricu-
lum of the seminar was designed to teach and help participants 
to promote proper Kendo and encourage them to give better 
instructions to their students after they get back to their 
countries. This year 63 kendoka were selected and consisting of 
47 men and 14 women, 61 kendoka from 45 countries/regions were 
there for the seminar.

The seminar was from the afternoon of the 19th of July to the 
morning of the 26th. In this period, we were hosted in the facili-
ties of Gedatsu-Kai Training Centre in Kitamoto, with a very nice 
dojo and a big guest house with everything we needed. We had 
33 hours of training for several methods, such as Training Method 
for Fundamental Kendo Techniques with Bokuto: 4 hours, Nippon 
Kendo Kata: 7 hours, Instruction Method: 5 hours, Shinpan 
Method: 7,5 hours, Kihon Keiko + Shido-geiko: 9,5 hours; every day 
starting at 6:30 and ending at 17:00. Also, in four of the mornings, 
there was an unannounced asa-geiko between 5:30 and 6:30.
The main instructors were
HAMASAKI Mitsuru Sensei (Hanshi Hachidan)
TANI Katsuhiko Sensei (Hanshi Hachidan)
SUSUMU Nagao Sensei (Kyoshi Hachidan)
TANAKA Hiroaki Sensei (Kyoshi Hachidan)
But every evening in shido-geiko, there were many more sensei 
from AJKF and FIK joining the keiko. The President of AJKF and 
FIK, CHO Fujio Sensei (Hanshi Hachidan), AJKR Vice President 
INAGAWA Yasuhiro Sensei were there in the opening and closing 
the seminar, the Vice President of AJKF and FIK, FUKUMOTO 
Shuji Sensei (Hanshi Hachidan) was always there to observe 
the seminar and to join the shido-geiko. FIK directors FUNAKI 

Takashi Sensei, MIYASAKA Masayuki Sensei, KATO Junichi Sensei, 
FIK Assistant Secretary-General TAKAMORI Takeshi Sensei, FIK 
staff members KIKKAWA Shoichi Sensei, OKUURA Ayako Sensei, 
and the interpreters HAYASHI Tatsuo Sensei, BENNETT Alexander 
Sensei, TSURUNAGA Ryowa Sensei were with us all day, including 
shido-geiko. Every day there were many more sensei joining the 
shido-geiko, including some women sensei such as KAMIURA 
Kanae Sensei, TAKIZAWA Akemi Sensei, ARAKAWA Fumie Sensei, 
TERAICHI Satomi Sensei and ODA Yoshihiko Sensei. On the 
second evening of the seminar, I counted 13 male and 4 female 
sensei on the instructors’ side; it was really amazing!
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Among the instructors, there were Kendo scholars, professors as 
well. We had three lectures in three evenings. The Anti-Doping 
lecture was given by the Anti-Doping Committee of AJKF and FIK, 
Dr. MIYASAKA Masayuki Sensei. The Kendo History lecture was 
given by Prof. SUSUMU Nagao Sensei. It was a very nice lecture 
and when he started his lecture with Shinkage Ryu family, I 
cannot deny that I felt a bit proud with my ryuha. FIK lecture 
was given by FIK Assistant Secretary-General TAKAMORI Takeshi 
Sensei. Also during the dojo training, Tani Sensei and Nagao 
Sensei gave us much verbal education about how to teach.

I was the only participant from The Netherlands and one of the 
three Turkish participants. In January, when I heard about the 
invitation for the seminar, I was hesitant about applying, being 
just sandan, being a Turkish in Dutch land, being an expat trying 
to survive in the art field; I was not able to make my mind up. But 
the president of NKR, Koos van Hattum Sensei encouraged me 
to apply by reminding me that this great seminar and everything 
comes with it was totally free! I only needed to buy my flight to 
Japan. It was still a matter of concern, but then my awesome 
dojo Yushinkan Iaido & Kendo and its board members helped me 
with the crowd-funding campaign to cover the flight cost. I’ve 
never felt this much supported by anyone other than my parents; 
their blessing made me realise more deeply that Yushinkan is my 
family. I was not going to Kitamoto for my own sake only, but I 
needed to do my best to learn as much as I can and become a 
better teacher for the zealous kendoka of Yushinkan.

It was the first time in my ten years of kendo experience that I 
practiced kendo eight days in a row. There were hard times that 
I felt so weak and hopeless; but to think of my kohai in Utrecht, 
to focus on learning, making my kendo better for their sake, gave 
me the power to continue. In the end, there was no single injury; 
although I’ve just recovered from a year-long tennis elbow injury; 
there I did not have any problem. The schedule was made very 
carefully. There was always enough time between practices to 
rest, to stretch, to sleep or to reflect; whichever is needed. Also 
enough time before and after the meals; there was nothing to be 
stressed about; on the contrary, we were taken care of professi-
onally.

Gedatsu-Kai Training Centre was a perfect facility for a summer 
camp like this. The crew was very kind and their service was 
flawless. And the food! I am far from being an expert on Japanese 
food, but every single meal we’ve been served seemed to me like 
a masterpiece. We were always at the same table with the same 
group of people, because the tables were set for rooms. There 
were 6 rooms for men, 2 rooms for women, each for 7-8 people. 
This set up was made on the purpose of creating a team spirit 
and planting the seeds of life-long friendships, I believe.

On Sunday morning, we visited the Nippon-Budokan in Tokyo to 
watch the All Japan Boys and Girls Budo (Kendo) Rensei Taikai. 
It was the second day of the taikai, there were more than two 
thousand children between 10 and 12 years old. All those children 
were the best kendo kids of their region and so of Japan. Their 
spirit was so strong, their faces were so calm but determined, 
they were definitely training very hard to be there on the floor of 
Nippon Budokan, and they were going to fight to be the best of 
Japan.

The fighters of Gedatsu Renshinkan Dojo came home with first 
and second place prizes that day. And on the last day of the 

seminar, they came to help us in Shinpan Method training. After 
three days of practising shinpan method, we were supposed to 
judge the shiai of the best kids of Japan; the pressure was high. 
But the set up was made to help us; the difference between 
teams was obvious, the points were very clear; the losing team 
was not even upset but trying hard against their sempai team... 
And yet, we managed to fail on giving correct ippons several 
times.

On the 26th Friday morning, after breakfast, all the participants 
had to clean the rooms and check-out of the guest house. At 9 
o’clock, the jury group came to the hall. I was in the first group. 
There were 30 examinees for yondan, godan and rokudan grading. 
It went very quickly and then the passing numbers were hanged 
without mine among them. All the sensei left quickly without 
any comment. I had to tell my dojo friends that I failed (another 
first time in my life) and then we said goodbye to Gedatsu Kai 
Training Centre.
It was a very special, life changing experience. It is hard to descri-
be with words, but I felt very strongly that it changed me, and it 
will continue to change me as I digest the teaching I received. I 
am very grateful for their endeavour to spread good kendo and 
for this generous seminar I was selected to participate. These 
instructors have been practising kendo even before I was born; I 
have no words to describe their seniority. Of course, they showed 
amazing kendo mastery in every instruction and shido-geiko and 
my kendo improved a lot in just one week. But their attitude 
towards every person around them, their attention and patien-
ce, their kindness and respect to everybody was the best lesson 
they gave. 

I think, in addition to everything I learned in terms of kendo 
techniques, I have splendid examples of an instructor to try hard 
to imitate for the rest of my life. Thanks a lot for all those people 
who gave their moral and material support to get me there; 
especially David Smits Sensei for putting all his faith in me; I took 
one more step to become a better person.

Taciser Sevinc, 
September 2019, 

Utrecht



ZANSHIN  I 2019.3 −8

WK Naginata 2019, Wiesbaden

Afgelopen Juli werden de wereldkampioenschappen Naginata 
gehouden in Wiesbaden, Duitsland. Een aantal NKR leden waren 
er bij. 
In tegenstelling tot het WKC wordt het WNC elke 4 jaar gehou-
den en wordt er voor de derde plaats gevochten. Het bestaat uit 
het hoofdtoernooi op de eerste dag, met engi (shikake-oji en zen 
nihon kata), shiai en ritmisch naginata (demo). Op de tweede dag 
is er een friendship toernooi en is er ook en aansluitend seminar 
van drie dagen. Dit is een kort verslag van het toernooi en het 
seminar.

Vanuit de Nederlandse Naginata Renmei (NNR) werden er 8 
spelers gestuurd, met Mark Berghaan als coach/manager. 
Ikzelf woon en train in Canada, maar mocht als lid van de NNR 
meedoen aan het friendship toernooi.

Heren Dames Engi (Shikake-Oji) Engi (Kata)
Pieter Gerritsen Faye Noorman Joren - Charlotte Axel - Faye
Joren Zandstra  Charlotte Wang Axel - Faye
Axel Noorman

Het toernooi begon met de engi toernooien (onder toeziend oog 
van vijf scheidsrechters proberen twee paren tegelijk zo goed 
mogelijk de kata uit te voeren). Zowel de Shikake-Oji als wel de 
Zen Nihon kata werden allebei door de Japanners gewonnen.

In de shiai wonnen de dames, die met z’n tweeën nog de tweede 
plek hadden gehaald op het EK vorig jaar, welverdiend tegen 
Zweden. Helaas verloren ze daarna tegen Japan.
Uiteindelijk was ook België te sterk en moesten de dames dus 
genoegen nemen met de vierde plaats.

De heren versloegen in de shiai na een bye de Australiërs en 
wisten daarna Nieuw Zeeland (met Alex Bennett) te verslaan. 
In de finale was Japan wederom te sterk, maar de tweede plaats 
was welverdiend.

Individueel waren er helaas geen medailles te winnen voor de 
Nederlanders. 
Faye won haar eerste wedstrijd maar verloor daarna tegen de 
Japanse kampioen, en WK winnares Ajiki. Charlotte verloor haar 
eerste wedstrijd tegen de Zweedse Sophia Judkins.

Joren en Axel werden verslagen door de belgische broers Tyl 
en François Dermine. Pieter verloor tegen de Canadese Jordan 
Macklem.
De finale was tussen de Japanse Masuda Masato en zijn zoon 
Masuda Yoshiaki, waarbij Masuda jr. uiteindelijk wist te winnen.

Het wereldkampioenschap Naginata heeft ook altijd een extra 
‘friendship’ shai waar deelnemers van het hoofdtoernooi die een 
een medaille hebben gewonnen niet mee mogen doen. Dit is 
een mooie kans voor de overige spelers om extra internationale 
wedstrijdervaring op te doen. Ook landen die geen lid van de INF 
zijn mogen hier spelers voor inschrijven (zoals Eduardo Britto van 
Portugal).
In het friendship toernooi op de tweede dag speelden Lilly-Lieke 
Visscher, Samantha Fijen en Simon Bruins voor Nederland maar 
kwamen niet tot het podium.

Sinds vorig jaar ben ik als assistent-instructeur bij de McGill 
Naginata Club zijdelings betrokken geweest bij de voorbereiding 
van de Canadese delegatie aan het WK. 
Onze clubleden waren zeer enthousiast en hebben verschillende 
trainingskampen bijgewoond. Vanuit Canada kwamen er zo’n 24 
deelnemers mee, inclusief een aantal studenten van McGill voor 
het friendship toernooi en zelfs een aantal alleen als supporter 
en deelnemer aan het seminar. Er werden twee 8e plaatsen en 
één 4e plaats bij het friendship toernooi gehaald door McGill 
leden, en onze instructeur Marija Landekic werd 2e met het 
damesteam.
Als je bedenkt dat onze club opgericht is na het vorige WK (dat 
plaatsvond in de McGill gym) is dat best een goede prestatie en 
vooral te danken aan Marija’s energie en enthousiasme

Na afloop van het toernooi was er een seminar. Samen met 
Axel, Pieter en Faye deed ik mee aan het shimpan-certificatie-
seminar. Nu zijn de meeste kendoka die een paar jaar meedoen 
wel bekend met de beginselen van scheidsrechter zijn maar 
dit seminar ging vooral over de (naginata)etiquette. Er werd 
dus uitgebreid aandacht besteed aan de precieze details van 
het doorgeven van de vlaggen. Het lopen, zitten en staan als 
scheidsrechter en de rotaties voor zowel shiai als engi. Dit uiter-
aard allemaal netjes synchroon, niet te snel en niet te langzaam.
Het fluitje dat gebruikt wordt bij engi om aan te geven dat de 
scheidsrechters de vlag moeten opsteken wordt tussen de 
wedstrijden in de boezem gestoken. De eerste dag wou het 
fluitje voor sommige mensen daar nog wel kwijt raken. Als je dan 
op tijd het fluitje gevonden had, moest je precies lang genoeg en 
hard genoeg fluiten. Was dit niet het geval dan stond je natuur-
lijk flink voor paal en moet je het blijven proberen totdat je het 
goed had.

Toen ik eindelijk aan de beurt dacht ik dat ik me wel goed had 
voorbereid, maar toen ik in alle zenuwen uiteindelijk het fluitje in 
de mond nam, beet ik er niet goed op en bij het blazen viel het 
dus pardoes uit mijn mond! 
Na twee dagen oefenen, waarbij we telkens wisselden tussen 
scheidsrechter zijn en als deelnemer shikake-oji of shiai doen, 
was het tijd voor het examen.

Bij ons examen ging er eigenlijk maar één ding erg mis, toen Axel 
en Pieter bij engi elk de andere vlag opstoken en Pieter daarmee 
de vlag van Axel uit de hand sloeg. Gelukkig kon Axel vanaf z’n 
stoel de vlag nog net oprapen en daarna verder gaan alsof er 
niets aan de hand was. 
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Nieuwe dojo in Amsterdam
Jouke van der woude and Mariko Sato established new dojo 
‘shun shin kai (春心会) in Amsterdam. We are aiming to increase 
the population of Kendo in the Netherlands by establishing a 
new dojo and recruiting new members. Not only adults but also 
juniors can join this dojo. By teaching juniors, we aim to teach 
the etiquette and traditional Japanese culture to Japanese 
juniors who study at Japanese school or international school. In 
addition, by introducing Japanese culture to Dutch juniors and 
aiming cultural exchange.

The main goal is to strengthen Dutch junior kendo and aim for 
top prize at EKC.

We would like to contribute to the expansion of European kendo 
by planning Keikokai and Tournament including neighboring 
countries. If you have any questions, please feel free to ask us!

Mariko Sato

Review Kendo Summer Seminar

I wrote articles about Summer seminar 2019. You can review 
seminar through articles and videos.
https://kendojidai.com/category/training/

Kendo Jidai was launched in 1974 and is the biggest Japanese 
kendo magazine today.
The magazines contain many articles and interviews about 
strong and famous Japanese kendo competitors and teachers.
Until this day, there are not many non-Japanese sources of infor-
mation regarding kendo. It is our hope that by translating these 
articles we can bring everybody in the world a little bit closer 
to the Japanese kendo world, and provide knowledge, goals and 
inspiration.

Alle Nederlandse deelnemers slaagden voor het scheidsrechters-
examen. Daarna wisten Pieter, Joren en Charlotte ook nog hun 
respectievelijk 4e, 3e en 1e dan examens te halen.

Al met al een geslaagd WK en we kijken alweer uit naar 2023!

Simon Bruins

We are currently offering a 6 euro for 4 articles per month 
subscription. You can read seminar articles for free! Please 
support our site by reading our articles.

Mariko Sato
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Ishido Cup 2020

Het jaarlijkse seminar- en taikai-festijn in de vorm van de Ishido 
Cup staat weer te popelen om van start te gaan! Zoals velen van 
jullie gewend zijn vindt traditiegetrouw ook de komende editie 
van de Cup plaats in het laatste weekend van januari. In 2020 
ziet de planning er als volgt uit: iaido op zaterdag 25 januari, en 
jodo op zondag 26 januari. Beide dagen zijn grofweg in te delen in 
drieën:

Een seminar in de ochtend, waarbij top-docenten uit Nederland 
en Europa lesgeven; een taikai (toernooi) in de middag; en om de 
dag af te sluiten met als zenuwslopende knaller – examens t/m 
vijfde dan.

Op zaterdag wordt het iaido-seminar geleid door Jock Hopson 
sensei, en zondag zal René van Amersfoort sensei het jodo- 
seminar leiden. Deze 22e editie zal gehouden worden in Vianen, 
Sporthal Helsdingen.

De inschrijvingen zullen spoedig worden geopend en dan beschik-
baar zijn via de website: www.nkr.nl/ishidocup (sub-kop Regi-
stratie). Houdt Facebook en de NKR-website in de gaten voor 
updates!

Let op: het inschrijven voor de examens dient apart te worden 
gedaan van de inschrijving voor de seminars & wedstrijden! Voor 
meer informatie over het evenement, de locatie, verblijf en een 
volledig overzicht van de aanwezige docenten, verwijzen wij jullie 
graag naar de website.

Tenslotte nog een belangrijke oproep:
Heb je tijd op één van de dagen waarop je niet deelneemt? Wil je 
meedoen aan het seminar maar niet aan de wedstrijden? Heb je 
familie of vrienden die het leuk vinden om iets aan jouw passie 
bij te dragen? Kom als vrijwilliger meehelpen tijdens het toernooi! 
Stuur ons een e-mail via ishidocup@nkr.nl, dan kunnen wij samen 
zorgen voor een soepele en mooie dag voor iedereen.

Hartelijke groeten en tot ziens eind januari!

Piotr Kukla
Liam Myers

Jolanda Myers – van der Veer
de Ishido Cup-commissie
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Weede, Jeffrey van 1-4-2019 Hol Jikiden Amersfoort
Jaddoe, Karan 1-4-2019 Kendo Almere
Kieskamp, Aran 1-4-2019 Suirankan
Gonzalez, Nicolas 1-4-2019 KK den Haag
Heumen, Emiel van 1-4-2019 KK Higashi
Koshidaka, Yui 1-4-2019 Ren Shin Juku
Kelempekis, Vasilis 1-4-2019 Yushinkan Utrecht
Tuin, Damian 1-4-2019 Suirankan
Bruggen, Carla ter 1-4-2019 KK Den Haag
Sandt, Duncan 1-4-2019 Museido
Ligthart, Allan 1-4-2019 Mokuseikan
Konieczek-Koster, Angelica 1-4-2019 Mokuseikan
Nooijen, Mario 1-7-2019 KK Higashi
Huerta, Kylian 1-7-2019 Museido
Bikker, Jesse 1-7-2019 Kaizen
Aart, Ivo van  1-7-2019 Yushinkan
Olthof, Gert Jan 1-7-2019 Ikiru
Bierens, Jesse 1-7-2019 Museido
Fenton, Japheth 1-7-2019 Museido
Herrebrugh Masuda, Robert 1-7-2019 Kendo Almere
Sudan, Puranjay 1-7-2019 KK den Haag
Kimura Reis, Jose Eduardo 1-7-2019 Museido
Van Nigtevecht, Jeroen 1-7-2019 Kendo Almere

Nieuwe leden



  Kendo                                             Jodo/Iaido                                   

6-okt-19 FuMetsu Cup 22.00-16.00 uur (Vlaardingen) CT jodo/iaido (10-13 Schermzaal/14-17 hal 3 Zuid)
13-okt-19 CT + Beginners 11.00 - 14.00 uur (Van Hogendorp hal 2)
26-okt-19 Teamtraining 10.30 -13.00 uur Zoetermeer 
27-okt-19 Teamtraining 10.30 -13.00 uur Zoetermeer 
2-nov-19   EK iaido (Athene)
3-nov-19   EK iaido (Athene)
9-nov-19   Jodo Koryu-seminar (De Meern)
10-nov-19   Jodo Koryu-seminar (De Meern)
17-nov-19 CT + Examens tem 4-dan 11.00-16.00 uur (Van Hogendorp hal 1) CT jodo/iaido (10-13 en 14-17 hal 2 Zuid)
23-nov-19 Teamtraining 10.30 -13.00 uur Zoetermeer 
24-nov-19 Teamtraining 10.30 -13.00 uur Zoetermeer 
1-dec-19 NK Kendo individueel (Amersfoort) ism Mokuseikan 
14-dec-19 Teamtraining 10.30 -13.00 uur Zoetermeer 
15-dec-19 Teamtraining 10.30 -13.00 uur Zoetermeer CT jodo/iaido (10-13 en 14-17 sporthal Waterwin, Utrecht)
21-dec-19 ABKF Winter Seminar en Nakakura Cup (Brussel) ABKF Winter Seminar (Brussel)
22-dec-19 ABKF Winter Seminar en Nakakura Cup (Brussel) ABKF Winter Seminar (Brussel)
5-jan-20 CT Kendo en beginners 11.00 - 14.00 uur (Landstede, Zwolle) 
18-jan-20 Teamtraining 10.30 -13.00 uur Zoetermeer 
19-jan-20 Teamtraining 10.30 -13.00 uur Zoetermeer 
25-jan-20   Ishido Cup (Vianen)
26-jan-20   Ishido Cup (Vianen)
1-feb-20 Scheidsrechtersseminar Brussel 
2-feb-20 Scheidsrechtersseminar Brussel 
15-feb-20 Teamtraining 10.30 -13.00 uur Zoetermeer 
16-feb-20 Teamtraining 10.30 -13.00 uur Zoetermeer 
23-feb-20 CT 10.00 - 13.00 uur + ALV Sporthallen Zuid Amsterdam, hal 1 CT 10.00 - 13.00 uur + ALV Sporthallen Zuid Amsterdam, hal 1
7-mrt-20 Teamtraining 10.30 -13.00 uur Zoetermeer 
8-mrt-20 Teamtraining 10.30 -13.00 uur Zoetermeer Mudantoernooi en scheidsrechterseminar iaido (Zoetermeer)
14-mrt-20 Iijimacup (Zuid hal 1) 
15-mrt-20 Iijimacup (Zuid hal 1) 
22-mrt-20   CT jodo/iaido (10-13 Schermzaal/14-17 hal 3 Zuid)
5-apr-20 CT shiai+shinpan 11.00 - 16.00 uur (Zuid hal 3) 
11-apr-20 Teamtraining 10.30 -13.00 uur Zoetermeer 
12-apr-20 Teamtraining 10.30 -13.00 uur Zoetermeer 
18-apr-20 16-19 apr EK Kendo Norway 
19-apr-20   NK jodo/iaido Individueel (Utrecht) ism Yushinkan
3-mei-20 Edo Cup + Odinot Cup Vlaardingen ism FuMetsu 
17-mei-20 CT + Examen 11.00 - 16.00 uur (Zuid 2) CT jodo/iaido (10-13 Schermzaal/14-17 hal 3 Zuid)
23-mei-20 Teamtraining 10.30 -13.00 uur Zoetermeer 
24-mei-20 Teamtraining 10.30 -13.00 uur Zoetermeer 
7-jun-20   NK jodo/iaido Teams (Den Bosch) ism Marobashikai
14-jun-20 NK Teams + Individueel Kyu (Wageningen)? 
21-jun-20 NK Teams + Individueel Kyu (Zwolle)? 
27-jun-20 Tengu Cup 
28-jun-20   CT jodo/iaido (10-13 Schermzaal/14-17 hal 3 Zuid)
4-jul-20   Muso Shinden Ryu-seminar
5-jul-20   Muso Shinden Ryu-seminar

De agenda op de website van de NKR heeft altijd de meest recente data en tijden van evenementen.

N.K.R. Activiteiten 2019-2020


