Kendo Kai Den Haag
Iaido taal
Iaido etiquette
Enzan no metsuke
Hajime
Hakamasabaki
Metsuke
Seiza
Seme
Sensei(gata) ni rei
Shômen
Shômen ni rei
Suri-ashi
Tate hiza
Te no uchi
Tôrei
Zanshin

Kamae
Chûdan no kamae
Hassô no kamae
Jôdan no kamae
Waki no kamae

Onderdelen van de kata
Chiburi
Furikaburi
Kirioroshi
Kiritsuke
Notô
Nukitsuke
Ôchiburi

Zwaardonderdelen
Habaki
Hi
Iaitô
Kashira
Kissaki
Koiguchi
Kojiri
Mekugi
Menuki
Monouchi
Mune
Saya
Sageo

Kijken als naar een berg in de verte
Begin
De broekspijpen van de hakama uit elkaar slaan
Blik van de ogen
Zitten met beide knieën op de grond (maximaal
één vuistlengte uit elkaar
Psychologische druk op de tegenstander
Groeten voor de leraar (leraren)
De achterste muur, waar zich in een dojo
portretten van leraren, een budosymbool of een
Shinto-altaar bevinden
Groeten naar shomen
Glijpas, waarbij de voorste voet voor blijft
Zitten op de linkervoet, met de linkerknie op de
grond en de rechtervoet bij de linkerknie
Grip op het zwaard
Groeten voor het zwaard
Waakzaamheid

Zwaard gericht op de tegenstander
Zwaard rechts naast het hoofd
Zwaard boven het hoofd
Zwaard rechts langs heup (snede omlaag
gericht)

Bloed van het zwaard afzwaaien
Het zwaar boven het hoofd brengen
Met beide handen verticaal omlaag snijden
Beslissende techniek (tweehandige houw)
Het zwaard in de schede terugsteken
Trekken en snijden in één beweging
Grote chiburi (vanaf de rechterslaap)

De kraag van de kling
De geul van het zwaard
Oefenzwaard (niet scherp) voor iaido
De kap van de tsuka
Het gebied rond de punt
Het open uiteinde van de saya
Het dichte uiteinde van de saya
De bamboe-pen die de kling in de tsuka houdt
Trefvlak (de buitenste 15 cm. Van de kling)
De botte achterkant van het zwaard
Schede
Zwaardkoord

Shinken
Tsuba
Tsuka

Echt zwaard
Stootplaat
Gevest (handvat)

Zen nippon kendo renmei iaido (seiteigata)
1. Ippon-me
2. Nihon-me
3. Sanbon-me
4. Yonhon-me
5. Gohon-me
6. Roppon-me
7. Nanahon-me
8. Happon-me
9. Kyûhon-me
10. Jûhon-me
11. Jyuippon-me
12. Jyunihon-me

Mae
Ushiro
Ukenagashi
Tsuka-ate
Kesagiri
Morotezuki
Sanpogiri
Ganmen-ate
Soetezuki
Shihôgiri
Sogiri
Nukiuchi

