
Welkom nieuwe bestuursleden! 
 
Op de ALV was het zover, twee nieuwe bestuursleden werden geïnaugureerd. We stellen ze even aan 
u voor: 
 
Henk Bijl, leeftijd 66 jaar, functie; Algemeen bestuurslid “Organisatie en Communicatie”, met 
als mogelijke taken: het verder vormgeven en uitwerken van de organisatie, interne- en externe 
communicatie, voorlichting en algemene bestuursondersteuning. Henk is zowel vanuit de 
Krijgskunsten als vanuit zijn werkverleden de kennisautoriteit die het NFK bestuur graag 
binnen zijn gelederen wilde hebben. 
 
Henk heeft ongeveer 35 jaar ervaring met Pencak Silat met als huidige graad: 
Guru Besar (Grootmeester) en geeft sinds 1983 actief les in de Pukulan 
Betawi stijl. Sinds 1992 is hij voorzitter van de Pencak Silat vereniging Bersilat 
AZV in Den Haag. Van 1994 tot 1998 was hij vicevoorzitter van de 
Nederlandse Pencak Silat Bond (NPSB). Verder was hij ruim 20 jaar actief 
judoka en heeft daarnaast enkele jaren ervaring met Jiu Jitsu, Karate, Shaolin 
Kempo en Tai Chi Chuan. Sinds 2006 beoefent hij Kobujutsu. 
 
Henk is gepensioneerd officier van de Koninklijke Luchtmacht. Zijn laatste 
twee actieve functies waren Hoofd Afdeling Personeelsplannen en -Beleid en 
Hoofd Afdeling Centrale Personeelszaken bij de Directie Personeel. Hij volgde 
o.a. een opleiding Personeelswerk en studeerde af als socioloog met als 
specialisatie organisatiekunde. 
 
 
Johan de Vries, leeftijd 30 jaar, functie: Algemeen bestuurslid “Activiteiten Coördinatie”, met 
als taken: evenementen, activiteiten en algemene bestuursondersteuning. Johan is door zijn 
ervaringen een uitstekende teamspeler en de organisatorische duizendpoot die het NFK 
bestuur graag binnen zijn gelederen wilde hebben. 
 
In 1987 begon hij op zevenjarige leeftijd met het recreatie judo bij Budosport Westlandia. Later is hij 
overgestapt naar Budosport Mahorokan en zich gaan richten op het wedstrijd 
judo. Hij behaalde een aantal successen op nationaal en internationaal niveau. 
Op veertienjarige leeftijd stapte hij over naar het shotokan karate bij Lu Gia 
Jen. Hij behaalde een aantal titels op kata gebied zoals: Kampioen Zuid 
Holland, tweede plaats Nederlandse Kampioenschappen en Open Nederlands 
Kampioen (1996-1997). Inmiddels is hij derde Dan Shotokan Karate. Sinds 
2003 geeft hij, na het lesgeven aan de kleinsten op karategebied, nu vooral les 
aan volwassenen. Daarnaast vervult hij coördinerende activiteiten en is 
organisator van karate toernooien en evenementen. Dit heeft onder andere 
geleid tot drie succesvolle karate- en kempo toernooien waarbij bij het laatste 
toernooi in samenwerking met de NFK werd uitgevoerd. 
 
Johan werkt bij de Koninklijke Marechaussee en heeft de functie van IBT 
Trainer binnen Defensie. Hij houdt zich daar bezig met het vaardig maken en houden van 
Marechaussees op politioneel gebied. Hij is gecertificeerd als Karate instructeur, Docent weerbaarheid 
en agressieregulatie en heeft daarnaast de cursus “Omgaan met pesten en groepsdruk”, gericht op 
het basisonderwijs, afgerond. 
 
 
 
 
 


