
	
	
	
Osu	shihan,	sensei,	senpai	en	karateka,	
	
Hierbij	doen	wij	u	de	4e	NKA	nieuwsbrief	voor	2017	toekomen.	Deze	nieuwsbrief	
heeft	als	doel	een	duidelijk	overzicht	te	geven	van	de	door	de	NKA	en	haar	leden	
georganiseerde	 evenementen	 en	 een	 overzicht	 te	 geven	 van	 de	 geplande	
trainingen.	 De	 evenementen	 in	 de	 nieuwsbrief	 vermeld	 zijn	 NKA	 of	 IFK	
gerelateerd.	Dit	geeft	sportscholen	houvast	om	een	eigen	planning	te	maken	voor	
de	komende	tijd	en	eventueel	aan	te	sluiten	bij	de	bondsplanning.		
	
We	zitten	ondertussen	alweer	vlak	voor/in	de	zomervakantie.	Deze	nieuwsbrief	
zal	dan	ook	meer	gevuld	zijn	met	verslagen	van	de	laatste	tijd,	daar	de	planning	
voor	het	volgende	seizoen	nog	niet	helemaal	af	is.	
	
De	 nieuwsbrief	 proberen	 wij	 met	 enthousiasme	 te	 maken	 en	 bij	 te	 houden.	
Aanvullingen	en	ideeën	kunnen	per	mail	worden	verstuurd	naar:	
roelnoordman@gmail.com	of	baswestening@gmail.com.	
	
	
	
	
Namens	het	bestuur,	
	
	
	
	
	
Senpai	Roel	Noordman	en	sensei	Bas	Westening	
	



	
Kwartaal	trainingen	
	
De	eerste	twee	kwartaal	trainingen	hebben	plaatsgevonden	en	zijn	druk	bezocht.	
De	data	voor	het	nieuwe	seizoen	zullen	spoedig	bekend	gemaakt	worden.	
	
	
Zomerkamp	
	
Van	 vrijdag	 7	 tot	 zondag	 9	 juli	 was	 het	 weer	 tijd	 voor	 het	 jaarlijkse	 NKA	
Zomerkamp.	 Dit	 jaar	 was	 Sensei	 Darren	 Stringer	 de	 gastinstructeur.	Uiteraard	
kwamen	alle	kyokushin	aspecten	weer	aan	bod	van	kihon	tot	kata	en	kumite.	Op	
zondag	 is	 er	 door	 een	 flinke	 afvaardiging	 een	 bezoek	 gebracht	 aan	 het	 KWF	
zomerkamp	 op	 Papendal.	 Waarna	 het	 kamp	 werd	 afgesloten	 met	 de	
modderpoel.		
		
Op	zaterdag	vonden	de	examens	plaats.	Geslaagd	zijn:	
Michel	Meuldijk	-	1e	kyu	
Kevin	de	Munster	-	1e	dan	
Caroline	Pham	-	1e	dan	
Simon	Pranger	-		1e	dan	
Melissa	Geukens	-	1e	dan	
Rachella	Alibaks	-	1e	dan	
Antoinette	Barbosa	Vincente	-	2e	dan	
Kjel	Bruinsma	-	2e	dan	
Bas	Westening	-	3e	dan	
		
Dit	jaar	waren	er	ook	een	paar	bijzondere	promoties	te	vieren.	Deze	mensen	
werden	bevorderd	voor	hun	jarenlange	inzet	voor	de	NKA	en	het	kyokushin:	
Sensei	Elze	Fens	-	4e	dan	
Sensei	Pascal	van	Roozendaal	-	4e	dan	
Shihan	Wijnand	van	den	Broek	-	6e	dan	
	
Budodag	georganiseerd	door	Shiai-Jo	
	
Op	zaterdag	7	Oktober	2017	organiseert	Karate	school	Shiai-Jo	de	2e	Budodag.	
Deze	Budodag	is	voor	alle	karateka’s	van	de	NKA. Budo	is	een	samenstelling	van	
twee	 karakters	 uit	het	 kanji:	 武 	 (bu),	 dat	 oorlog,	 krijger,	 gevecht	 of	
vechter	betekent	en	道	(do),	dat	pad	of	weg	betekent.		
		



Er	 zijn	 vele	 budo	 sporten	 en	 wij	 willen	 karateka’s	 kennis	leren	 maken	 met	
verschillende	 vormen	 van	 BUDO.	Onderdelen	 van	 deze	 verschillende	 sporten	
kunnen	weer	gebruikt	worden	in	onze	karate.		
		
Daarom	 is	 het	 een	 echte	 uitdaging!	 Ben	 jij	 erbij?	  Locatie	Bokkeduinen	 in	
Amersfoort.	 Dit	 is	 een	 onderdeel	 van	 MBO	Amersfoort	 (waar	 Senpai	 Barbara	
Maijer	 werkzaam	 is	 als	lerares).	 De	 Bokkeduinen	 staat	 bekend	 om	 de	 vele	
sporten	die	daar	beoefend	worden	(www.fitacademie.nl).		
		
Voor	 de	 BUDO	 dag	 hebben	 wij	 een	 grote	 zaal	 afgehuurd	 (die	we	 eventueel	 in	
meerdere	delen	kunnen	opsplitsen).	Tevens	is	de	kantine	de	hele	dag	open	waar	
we	 gebruik	 van	 kunnen	maken.  	 Aanvullende	 informatie	 betreffende	 het	
programma	en	aanmelding	volgt.		
		
Het	45	jarig	bestaan	van	Shiai-Jo	hebben	we	toch	losgekoppeld	van	de	BUDO	dag	
en	vieren	wij	met	alle	leden	van	Shiai-Jo	op	29	oktober	2017. 
	
	
Nieuwe	NKA	website	
	
De	nieuwe	website	is	ondertussen	volledig	live	en	te	bekijken	op:		
www.NKA-IFK.nl	
	



		
	
	
NKA	Selectie	
	
IFK	wereld	kampioenschappen	Roemenië	
De	 Nederlandse	 selectie	 heeft	 op	 27	 en	 28	 mei	 deelgenomen	 aan	 de	 wereld	
kampioenschappen	in	Roemenië	met	de	volgende	resultaten:	
	
Damien	Pronk	-	1e	
Tamara	Bindraban	-	2e		
Chelsea	Kerklaan	-	laatste	8	
Roel	Noordman	-	laatste	8	
Kelvin	Tienstra	–	laatste	8	
Ferry	Wortman	-	laatste	8		
Remco	Koolhaas	–	laatste	16	
	
Coaches	waren	sensei	Stephano	Blokland	en	Senpai	Erwin	Idema,	zij	hebben	ook	de	
vechters	voorbereid	voor	dit	 toernooi.	Als	 scheidsrechter	waren	aanwezig	Shihan	
Peter	Fens,	Sensei	Peter	Scheffers	en	Senpai	Sylvia	van	der	Bijl.	
	
Een	uitgebreider	verslag	staat	op:		
https://www.nka-ifk.nl/single-post/2017/06/05/NKA-–IFK-NEDERLAND-OP-HET-WK-TE-
ROEMENIË 
 

NFCKO	NK	in	Almere	
De	NKA	heeft	met	het	selectieteam	meegedaan	aan	de	Nederlandse	
kampioenschappen	georganiseerd	door	de	NFCKO	in	Almere.		De	volgende	
resultaten	zijn	behaald:	
		
Heren	-85	
1ste	Plaats:	Kelvin	Tienstra,		Bushido	Dojo  	
2de	Plaats:	Ferry	Wortman,		Sushiho	Dojo	
		
Heren	-95	
1e	Plaats:	Jan	van	Beek,		Noritsu	Dojo	
		
Heren	+95  	
2e	Plaats:	Michel	Meuldijk,		Sushiho	Dojo	
		
Dames	-55  	
3e	Plaats:	Kim	van	Eijk,		Nintai	Dojo	
		
Dames	-65  	
2e	Plaats:	Hilde	Wilborts,		Noristu	Dojo	



		
Dames	+65	
1e	Plaats:	Chelsea	Kerklaan,		Nintai	Dojo	
	
Een	uitgebreider	verslag	en	de	NKA	prijswinnaars	bij	de	jeugd	zijn	te	vinden	op:	
https://www.nka-ifk.nl/single-post/2017/06/14/NKA-OP-NFCKO-NK-IN-
ALMERE	
	
Volgend	seizoen?	
De	 schema’s	 voor	 de	 selectie	 trainingen	 van	 zowel	 Kata	 als	 Kumite	 worden	
spoedig	 bekend	 gemaakt.	 Er	 gaat	 een	 NKA	 selectie	 team	 deelnemen	 aan	 de	
British	open	en	de	KWU	Wereld	Kampioenschappen	in	Rusland.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
NKA	Agenda	2017	
	
	
10	sept	 Strandtraining	 Maasvlakte	
23	sept	 British	open	 K2	Crawly,	Engeland	
7	okt	 Budodag	 Shiai-Jo	
9-10	dec	 KWU	World	Championchips	 Jekaterinaburg,	Rusland	
3	dec	 Noritsu	Cup		 Gilze	
	


