
 

 

 

 

O.a.v. nr. 

2015-013 

 

 

Open Zuid-Nederlandse Kampioenschappen Karate 
Zaterdag 7 november 2015 

 

Sporthal De Varenbeuk 
Hei Carisborgweg 19, 6414 NL te Heerlen (Zuid Limburg) 

045 – 7852369 of 06 - 861287551 

 
Entree: 
- Jeugd t/m 7 jaar gratis 
- vanaf 8 jaar € 5,00. 

 

Onderdelen: 
- Kata. WKF reglement. Rode en blauwe wedstrijdband. Wit t/m groen: verschillende kata’s in 

de eerste twee ronden. Blauw en hoger: verschillende kata’s in de eerste drie ronden. 
Daarna mag er worden herhaald.  

- Jiyu kumite. WKF reglement. Rode en blauwe wedstrijdband, hand-, wreef- en 
scheenbeschermers, gebitsbeschermer en toque bij heren verplicht. Extra bescherming 
torso en hoofd is toegestaan. 

 
Indeling: 
Indeling is op leeftijd, graduatie en geslacht. Bij kumite tevens op gewicht. Bij te weinig 
deelnemers zullen categorieën worden samengevoegd. 
 
Inschrijfkosten: 
Per onderdeel €12,--. 
 
Inschrijvingen:  
Via de uitgenodigde school via deze link: Inschrijven (Ctrl + linkermuisklik). 
Voor meer informatie kunt u mailen naar Roger Meertens: karate@budo-sport.nl 
of telefonisch 045-5711326. 
 
Betaling en sluitingsdatum: 
Betalingen uitsluitend via nummer NL74RABO0148411827, o.v.v. Open Zuid-Nederlandse 
Kampioenschappen, t.a.v. Budo Sport Heerlen. Gelieve ook de naam van de vereniging te 
vermelden. Uiterlijk 27 oktober aanstaande dient alles binnen te zijn, na deze datum of indien 
het maximum van 250 is bereikt worden geen wijzigingen of na-inschrijvingen meer in 
behandeling genomen. 
 
Coaching: 
Er wordt per school tenminste 1 coachkaart verstrekt met een maximum van 3 coachkaarten. 
Alleen coaches zijn toegelaten tot de zaal. Coaches in trainingspak en sportschoenen (geen 
buitenschoenen). 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1jp5BV3q6lcW5gKLAyBFNo0JIDUvGbjx2DubHOa7Ad0U/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 
 
Voorwaarden: 
De deelnemende vereniging of school moet lid zijn van de Karatedo Bond Nederland en/of 
overkoepelende organisatie (EKF/WKF). Deelname is op eigen risico.   
 
 
Programma indeling: 
- 08.30 – 9.00 uur  Aanmelden 
- 08.30 uur   Zaal open; scheidsrechter en coach briefing 
- 09.00 uur   Opening door wethouder sport Gemeente Heerlen 
- 09.15 uur   Start wedstrijden kata; na afloop poule is prijsuitreiking!  
- 13.30 uur   Start wedstrijden kumite; na afloop poule is prijsuitreiking!  
- 18.00 uur   Einde! 
 
 
Indeling klassen: 
 
Kata: 
cat.   Leeftijdsklasse   Aanduiding  
1   7-9 jaar    -10 jaar  
2   10-11 jaar    -12 jaar  
3   12-13 jaar    -14 jaar  
4   14-15 jaar    cadetten  
5   16-17 jaar    junioren  
6   18-20 jaar    -21 jaar  
7  21 jaar en ouder  Open   
 
 

Kumite: 
Cat.  Leeftijdsklasse  Aanduiding  Jongens/Heren  Meisjes/Dames  
8a/8b  7 – 9 jaar  -10 jaar  plus/min  plus/min   
9a/9b  10 – 11 jaar  -12 jaar  plus/min  plus/min  
10a/10b  12 – 13 jaar  -14 jaar  plus/min  plus/min  
11a/11b  14 – 15 jaar  cadetten  plus/min  plus/min  
12a/12b  16 – 17 jaar  junioren  plus/min  plus/min  
13a/13b  18 – 20 jaar  -21 jaar  plus/min  plus/min  
14  21 jaar + ouder  Open   alle gewichten  alle gewichten  
 
 
Website: 
 
www.budosportheerlen.nl  
 
Op deze site vindt u actuele informatie met betrekking tot dit toernooi. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.budosportheerlen.nl/

