
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Vlissingen: april 2015. 
 
Beste Sportschoolhouder / Instructeur, 
Hierbij nodigen wij u en uw leden uit voor het 

 

8e.Zeeuwse open Karatekampioenschap 
   

Datum: 
Locatie: 
Adres: 
Aanvang: 
Organisator: 

30 mei 2015 
Sporthal de Belt 
Koopmansvoetpad 75, 4388 AS   Oost-Souburg (Vlissingen) 
9.30 uur  
Zanshin Vlissingen 

 
Voorlopig programma 
 
Zaterdag 21 april 2012  

• 08.30 – 09:00 aanmelding deelnemers; 
• 09.15 u Referee & Coach meeting; 
• 09.30 u Officiële openingsceremonie en aanvang kata wedstrijden; 
• ± 13.00 uur prijsuitreiking; 
• ± 13.45 uur aanvang kumite wedstrijden; 
• ±17.00 uur prijsuitreiking. 

 
Het toernooi is toegankelijk voor iedereen met een sportieve instelling. 
 
 

Shotokan karate en ryukyu 
kobujutsu vereniging Zanshin 

Vlissingen 
                                 Cirkel 23 4384 DS  Vlissingen 

KvK Middelburg  22043786 
E-mail adres:zanshin@hetnet.nl   / Website:  www.zanshinvlissingen.nl 



Deelname categorieën en kosten:  
 
Leeftijd categorieën op de dag van het 

toernooi  
KATA KUMITE  

Min 9 jaar 
  

 8e - 6e 
kyu  

5e – 4e 
kyu  

+3e  
kyu 

M V M V 

Jeugd 6 t/m 9 jr. X X X X X X X 
Jeugd 10 & 11 jr.          X X X X X X X 
Jeugd 12 & 13 jr.           X X X X X X X 
Junioren 14 t/m 16 jr.           X X X X X X X 
Kadetten 17 t/m 19 jr X X X X X X X 
Senioren +20 jr X X X X X X X 
Veteranen +40 jr         X X X X 

 
Kosten per onderdeel ind. Kata team Korting op 2 e onderdeel  
Deelname: € 8,00 € 18,- € 2,00 

Toeschouwers 3 t/m10 jaar. € 1,- 11 jaar en ouder € 3,-  

 
Kata lijst:  
Jeugd & Senioren +16 jr. t/m 3e kyu Voorronde 

Finale 
-  Heian (pinan) o.g.+ Tekki shodan   
-  Vrije keus 
 

Senioren +16 jr. 2e kyu en hoger Voorronde 
 
Finale 

-  Heian (pinan) o.g.+ Tekki shodan 
   Kankudai, bassaidai (overleg mbt andere stijlen) 
-  Vrije keus 

 
 

Sluitingsdatum:  16 mei 2015 of bij 140 deelnemers 
Attentie:  
Bij deelname met meer dan drie deelnemers minimaal één scheidsrechter afvaardigen.  
 
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen categorieën worden samengevoegd of onderverdeeld.  
Na 16 mei 2015 en op de wedstrijddag zelf worden geen wijzigingen meer geaccepteerd. (behalve afmeldingen). 
Wijzigingen opgeven voor deze datum.     



Op de wedstrijddag zelf worden geen nieuwe deelnemers meer geaccepteerd. Hierop wordt geen uitzondering meer gemaakt. Niet op tijd 
opgegeven en/of betaald betekent geen deelname . Dit is de verantwoording van de school/instructeur en coach. 
 
Iedereen kan aan dit toernooi deelnemen. Het maakt voor ons niet uit bij welke karate bond / organisatie u bent aangesloten.  
Inschrijvingen inzenden per school. 
De wedstrijden worden gehouden volgens mix JKA/WKF regels – zie hiervoor de bijlage. 
Bescherming jeugd t/m 15 jaar kumite wedstr.: jongens/meisjes bitje & witte handbeschermers verplicht, jongens tok geadviseerd, meisjes 
borstbeschermer geadviseerd. Géén scheen,  voet of armbeschermers! 
 Lange haren wanneer mogelijk in een enkele staart samengebonden. 
Wit T-shirt onder karategi verplicht voor meisjes/dames. 
Verboden zijn sierraden, haarspelden etc. Indien de karateka's hieraan niet voldoen, kan niet aan de wedstrijden worden deelgenomen, dit 
wordt gecontroleerd.  
Let op:   Alle karateka’s / scholen a.u.b. zelf voor rode en blauwe banden te zorgen, wij hebben er slechts een beperkt aantal. 
Alle deelnemers dienen op verzoek hun karate paspoort te tonen ter controle van geboorte datum, leeftijd, graad etc. aan het w.o.c. 
 
Alleen positief coachen toegestaan en wel in karategi met/zonder trainingsjack of club trainingspak. 
De coach wordt geacht het wedstrijdreglement te kennen en de scheidsrechterlijke beslissingen te accepteren. 
Er wordt per school per 10 deelnemers 1 coach en 1 begeleiders kaart uitgegeven. 
 
Deelname geld vooraf per bank te betalen op bankrek. NL69 RABO 0389.3593.35 t.n.v. Zanshin Vlissingen o.v.v. schoolnaam en: Zeeuwse 
2015. Betalingen uitsluitend per school. Individuele betalingen worden niet geaccepteerd. Uiterste betaling 16 mei 2015 . 
 
Verzekering: 
Deelname aan het toernooi is geheel voor eigen risico. Zorg dat u uw ziekenfonds papieren bij u hebt voor noodgevallen. De organisatie is niet 
aansprakelijk voor wat dan ook. 
 
Deelname formulier 
sturen naar:  

E-mail: zanshin@hetnet.nl  
Website: www.zanshinvlissingen.nl 

Met vriendelijke groet 
 
Zanshin Vlissingen, de wedstrijd organisatie: 
 
Ronald Willems 
Ruud Sprong 
Pauline Verheije 


