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Voorzitter stichting Randori neemt na 17 jaar afscheid 
 

 
 
 
Tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie van budoclub Randori op zaterdag 9 januari jl., heeft 
Erwin Koenen na 17 jaar afscheid genomen als voorzitter. In aanwezigheid van een groot aantal leden 
en oud-leden werd de vertrekkend voorzitter uitbundig in het zonnetje gezet.  
 
Dank en waardering 
Naast een aantal judo-gerelateerde cadeaus, kreeg Koenen van een vertegenwoordiger van de Judo 
Bond Nederland (JBN) een oorkonde en de districtswaarderingsspeld uitgereikt, als dank en 
waardering voor het vele werk dat hij jarenlang belangeloos voor de sport verricht heeft. Ook heeft de 
club een prijs in het leven geroepen die naar de vertrekkend voorzitter vernoemd is, de Erwin Koenen 
Sainō Award. Deze prijs zal ieder jaar worden uitgereikt aan de judoka die op een bijzondere wijze 
inzet en enthousiasme laat zien voor de sport. Dit jaar is de prijs uitgereikt aan de twaalfjarige Jan 
Seip uit Klaaswaal. 
 
Drang naar verbetering 
Koenen wordt geroemd om zijn drang naar verbetering. Zowel in de sport (hij behaalde bij Randori zijn 
zwarte band (1e dan), 2e dan en volgde met succes de opleiding Jeugd-judoleider bij de JBN) als voor 
de club streefde hij altijd naar een hoger doel. Het realiseren van de eigen dojo (trainingsruimte) aan 
het Henri Dunantplein in Klaaswaal is voor een belangrijk deel aan de inzet van de voorzitter te 
danken. 
 



 

De man van de dag wenst Randori voor de toekomst het beste. “Ik dank iedereen voor het 
hartverwarmende afscheid. Het was geweldig om voorzitter te mogen zijn van zo'n geweldige club. Ik 
wens het bestuur, onder de bezielende leiding van de nieuwe voorzitter, Dennis Baanvinger, heel veel 
succes met het besturen van deze prachtige club.” 
 
Dubbele lading 
De setting voor het afscheid, de Kagami Biraki (Japans nieuwjaarsfeest), was er voor Koenen één met 
een dubbele lading. Het feest werd in 2015 voor het eerst georganiseerd op initiatief van sensei 
(leraar) en vriend Jan Vermaas. Jan Vermaas is op 20 april 2015 overleden en heeft helaas de 
tweede  Kagami Biraki niet kunnen meemaken. Bij de start van de Kagami Biraki  stond Koenen nog 
even stil bij de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en wat Jan Vermaas heeft betekend voor 
stichting Randori en het budo. Om de nagedachtenis van Jan Vermaas te eren, zal de Kagami Biraki 
een jaarlijks terugkerende traditie blijven bij Randori. 
 
Workshops 
Juist met dit eerbetoon in gedachten, heeft de club er een boeiende middag van gemaakt, met 
demonstraties van de verschillende sporten die bij Randori gegeven worden. Zo kwamen Judo, Aikido 
(Kokorodo), Satori-Do en zelfverdedigingstechnieken aan bod. De workshops werden bijgewoond 
door zowel leden als niet-leden, waarvan de jongste 5 jaar en de oudste 78 jaar was. Dit laat zien dat 
budo voor iedereen geschikt is. Na afloop werd er bijgepraat en genoten van een hapje en een 
drankje, waarbij de traditionele Japanse sake niet kon ontbreken! 
 
Meer informatie over budoclub Randori is te vinden op www.randori.nl.  
 
 
Noot voor de redactie: de foto is op het originele formaat bijgevoegd in de mail, evenals een foto van 
de uitreiking van de award aan Jan Seip. 


