Karate Club Eerbeek
Persoonlijke Karate CV van;
Ronald van den Eyssel Sensei
1984

Ben ik in contact gekomen met Karate en de Budosport,
o.l.v. Rocco Mediati Sensei † (IMAF) heb ik hier me basis gelegd.

1996

Door een ernstige knieblessure moest ik stoppen met Karate.

1998/ Na vele andere sporten te hebben beoefend, weer begonnen met Karate en o.l.v.
2002 Jaap Smaal Sensei ( KBN) de spirit van Karate-Do weer opgepakt.
2003/ Door eigen keuze, de Karateleer gaan volgen bij Ben van Elburg Sensei ( KBN/
2006 JKA/ NCS / JKS/ KBN) Hier de ontwikkeling gemaakt als junior assistent trainer en
later als jeugdtrainer. Het begeleiden en coachen van Karatekas bij wedstrijden in
binnen- en buitenland. In 2005 een dependance in de woonplaats Eerbeek
opgericht. 1e Dan behaald in 2004, 2e Dan behaalt in 2007, 3e Dan behaald in
2011 en nu in 2014 me 4e Dan, en we gaan door.
In 2006 mijn Rijkserkend Karate Instructeur Diploma behaalt.
In verband met interesse in de bewegingsleer van de mens en de overdracht
hiervan me diploma Fitness Instructeur behaald in 2007.
2001/ Intensief getraind onder leiding van diverse Sensei’s op bekende en stijlgerichte
stages in binnen- en buitenland,onder andere bij: Masao Kagawa – Yutaka Koike –
Akihito Isaka – Keigo Abe – Robert Sidoli - Ben van Elburg – Dimitra LimneosJan Bloem –Alan Campbell –Paul Giannadrea – Eric Bortels- Yagi - Norman
Robinson en hopelijk nog vele meer In 2009 een stage en werkbezoek gebracht aan Japan en trainingen gevolgd bij
JKS Japan. Aangesloten bij de KBN Shotokan 4e platform en daar ook een van de
lesgevers. Diverse toernooien in binnen- en buitenland bezocht en aan mee
gedaan waar ook successen zijn behaald op diverse ereplaatsen en ook net niet.
2007 Karate Club Eerbeek opgericht en geef met veel plezier en vol passie les en wil dit
graag nog jaren blijven doen.
2009 Opgericht de Belangenvereniging JKS Karate Netherlands voor het verspreiden
van Shotokan Karate volgens de JKS norm in Nederland.
2010 Een eigen Dojo gesticht in Eerbeek voor een onderkomen van Karate Yoga en
andere budodisciplines.
2014 In samenwerking met JKS België en JKS Nederland opgericht JKS BENELUX.
In het dagelijkse leven ben ik echtgenoot, vader van 2 zonen en van beroep Technisch
Beheerder bij een VVE- en Vastgoed bedrijf in het midden van het land. Leuke dingen
geven me interesse en het leven zit vol verrassingen en geniet deze.
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