
Tomo no Kai Iaido Mudantoernooi 2014

Zondag	  30	  november	  2014

 Melden	  :	   	   vanaf	  13.00
	   Aanvang:	   	   13.30	  uur,	  eind5jd	  rond	  17.00	  uur
	   Plaats:	   	   	   Sporthal	  De	  Driesprong
	   	   	   	   Juliana	  van	  Stolberglaan	  1,	  Zoetermeer

Het	  Mudantoernooi	  iaido	  van	  Tomo	  no	  kai	  is	  speciaal	  voor	  beginnende	  iaidoka,	  tot	  en	  met	  1e	  kyu.	  Je	  
kan	  op	  het	  clubtoernooi	  meedoen	  aan	  twee	  onderdelen:	  kata	  sanbon	  shobu	  en	  ippon	  shobu.	  Op	  deze	  
manier	  kan	  je	  veel	  ervaring	  opdoen	  met	  het	  lopen	  van	  je	  kata	  op	  wedstrijden!
De	  sanbon	  shobu	  poules	  worden	  ingedeeld	  op	  graad	  en	  leeMijd,	  je	  komt	  met	  maximaal	  6	  deelnemers	  
in	  een	  poule.

Het	  mudan	  toernooi	  telt	  mee	  voor	  de	  NKR	  als	  een	  centrale	  training.	  Drie	  centrale	  trainingenof	  
wedstrijden	  zijn	  nodig	  om	  bij	  de	  NKR	  examen	  te	  kunnen	  doen.	  Na	  de	  wedstrijden	  zal	  er	  nog	  kort	  
gelegenheid	  zijn	  om	  de	  aandachtspunten	  van	  je	  wedstrijden	  te	  trainen	  onder	  leiding	  van	  de	  aanwezige	  
juryleden.	  

Inschrijven	  voor	  de	  wedstrijden	  kan	  ALLEEN	  per	  email:	  info@tomonokai.nl.	  Betaling	  vooraf	  per	  giro.	  
Inschrijving	  sluit	  zaterdag	  15	  november!

Er	  kan	  worden	  ingeschreven	  voor	  de	  onderdelen:
1. Iaido	  Kata	  sanbon	  shobu	  
2. Ippon	  shobu	  poules	  kata	  Mae	  of	  Tsuka-‐ate
3. Ippon	  shobu	  poules	  kata	  Kesagiri	  of	  Morotezuki	  

InschrijCosten:	  	  
€	  7,50	   (lid	  van	  NKR)
€	  10,00	  (niet-‐lid	  van	  NKR)

(Dan	  mag	  je	  aan	  alle	  onderdelen	  meedoen)

SANBON SHOBU

Verplichte	  kata:	  Je	  loopt	  per	  wedstrijd	  3	  kata:	  Mae	  is	  verplicht,	  daarnaast	  mag	  je	  zelf	  twee	  kata	  kiezen	  
uit	  de	  Seitei.	  Je	  loopt	  minimaal	  2	  wedstrijden	  in	  een	  poulesysteem.
Om	  de	  wedstrijden	  op	  5jd	  te	  laten	  verlopen	  voert	  alleen	  de	  eerste	  deelnemers	  van	  een	  poule	  de	  groet	  
in	  het	  wedstrijdveld	  uit,	  de	  overige	  deelnemers	  groeten	  aan	  de	  rand	  van	  het	  veld	  terwijl	  de	  eerdere	  
deelnemer	  nog	  bezig	  is	  met	  zijn	  kata.	  Zodra	  de	  deelnemers	  hun	  uitslag	  heeM	  gekregen	  kunnen	  de	  
volgende	  deelnemers	  direct	  beginnen	  met	  hun	  kata.	  De	  laatste	  deelnemers	  van	  de	  poule	  groeten	  af	  in	  
het	  veld.
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IPPON SHOBU POULES 

Deze	  wedstrijd	  gaat	  volgens	  een	  afvalsysteem,	  bij	  winst	  ga	  je	  door,	  als	  je	  verliest	  lig	  je	  eruit.	  Je	  loopt	  
steeds	  1	  kata.	  Er	  zijn	  twee	  onderdelen	  bij	  de	  afvalpoules:	  een	  onderdeel	  met	  verplichte	  kata	  en	  een	  
onderdeel	  waarin	  je	  kan	  kiezen	  uit	  twee	  kata.	  
Onderdeel	  1,	  verplichte	  kata:	  Mae	  (mukyu)
	   	   	   	   Tsuka-‐ate	  (ikkyu)
Onderdeel	  2,	  keus	  uit:	  	   Kesagiri	  of	  Morotezuki.

Je	  mag	  je	  in	  totaal	  dus	  voor	  twee	  ippon	  shobu	  kata	  inschrijven.	  Je	  begint	  na	  opkomst	  gelijk	  met	  je	  kata,	  
groeten	  hoort	  dus	  niet	  bij	  de	  wedstrijd.	  Alle	  deelnemers	  groeten	  tegelijk	  aan	  het	  begin	  en	  eind	  van	  de	  
poule.
Dit	  onderdeel	  is	  geen	  officieel	  wedstrijdonderdeel	  volgens	  de	  ZNKR,	  maar	  wel	  een	  mogelijkheid	  om	  
nog	  meer	  ervaring	  op	  te	  doen	  in	  het	  lopen	  van	  je	  kata	  op	  een	  wedstrijd,	  en	  vooral	  ook	  erg	  leuk!
	  
INSCHRIJVING

Inschrijven	  voor	  de	  wedstrijden	  kan	  alleen	  via	  email:	  info@tomonokai.nl.

De	  inschrij^osten	  voor	  het	  Mudantoernooi	  zijn	  €7,50	  voor	  leden	  van	  de	  NKR	  en	  €10,-‐	  voor	  niet-‐leden.	  
Je	  inschrijving	  is	  pas	  defini5ef	  als	  ook	  het	  inschrijfgeld	  betaald	  is!

Betaling	  vooraf	  per	  giro,	  op	  giro	  796699,	  tnv	  karatever	  Tomo	  no	  kai	  Zoetermeer,	  ovv	  naam	  en	  iaido	  
2014.	  IBAN	  nr:	  NL96	  INGB	  0000	  7966	  99

MINIMUM AANTAL DEELNEMERS
Het	  minimum	  aantal	  deelnemers	  om	  het	  toernooi	  door	  te	  laten	  gaan	  is	  16	  deelnemers.	  Bij	  minder	  
inschrijvingen	  kan	  er	  vrij	  getraind	  worden	  onder	  leiding	  van	  de	  scheidsrechters	  die	  het	  juryseminar	  in	  
de	  ochtend	  gevolgd	  hebben.

Inschrijving	  sluit	  zaterdag	  15	  november!
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Routebeschrijving	  Mudantoernooi	  Tomo	  no	  Kai

Adres:
	   Sportzaal	  bij	  zwembad	  De	  Driesprong
	   Van	  Stolberglaan	  5
	   2712	  RB	  Zoetermeer	  

Auto:
Neem	  van	  af	  Den	  Haag	  (A12)	  de	  eerste	  afslag	  naar	  Zoetermeer	  (	  afrit	  6	  Zoetermeer	  Centrum)	  rich5ng	  
centrum.	  Je	  rijdt	  dan	  op	  de	  Afrikaweg.	  Neem	  de	  eerste	  afslag	  naar	  rechts,	  de	  Van	  Leeuwenhoeklaan	  op	  
(wijk	  13),	  deze	  gaat	  over	  in	  de	  Willem	  de	  Zwijgerlaan.	  Over	  het	  spoor	  heen	  de	  eerste	  straat	  rechtsaf	  de	  
Dr	  J.	  Paltelaan	  op,	  aan	  het	  eind	  hiervan	  kom	  je	  bij	  een	  rotonde,	  ga	  hier	  nogmaals	  rechtsaf	  en	  je	  bent	  al	  
bij	  het	  zwembad.
De	  sportzaal	  is	  in	  een	  gymzaal	  in	  het	  zwemcomplex.

Vanaf	  Utrecht	  (A12)	  neem	  je	  de	  eerste	  afslag	  naar	  Zoetermeer	  (	  afrit	  7	  Zoetermeer)	  vanaf	  de	  snelweg	  
naar	  links	  tot	  aan	  de	  MacDonalds,	  daar	  weer	  naar	  links.	  Dit	  is	  de	  Australiëweg.	  Gewoon	  de	  weg	  volgen	  
rich5ng	  Den	  Haag,	  dan	  kom	  je	  langs	  het	  centrum	  van	  Zoetermeer,	  het	  woonhart,	  een	  treinsta5on	  en	  
een	  viaduct.	  Na	  het	  viaduct	  Afrikaweg	  bij	  de	  eerste	  stoplichten	  naar	  links	  de	  Van	  Leeuwenhoeklaan	  op.	  
Zie	  verder	  als	  boven.

Trein:	  
Neem	  de	  Zoetermeer	  Stadslijn	  en	  stap	  uit	  bij	  de	  halte	  DelMsewallen.	  Nu	  hoef	  je	  alleen	  nog	  maar	  de	  
weg	  over	  te	  steken,	  over	  het	  spoor	  en	  de	  sloot	  heen	  om	  bij	  het	  zwembad	  te	  komen.


