
 

  

 

 

 

Geachte sportschoolhouder, 

Op zaterdag 24 mei 2014 zal het KBN VANENTOERNOOI worden gehouden in “Sportcentrum 

Waspik”, Wilhelminastraat 2 te Waspik”. 

Karateka’s in de leeftijd vanaf 6 jaar, t/m 1
e
 dan, van alle bij de KBN aangesloten scholen, ongeacht 

karatestijl, kunnen aan dit toernooi deelnemen in diverse disciplines. 

Kumite: ingedeeld naar gewicht en lengte. Rondes van 1 minuut en voor +18jr 1,5 minuut.   

Katas: geoorloofde kata’s, zie bijlage A.  

Team Kata en 18+ categorie: onder voorbehoud, indien tijd en deelnemersaantal dit toelaten. 

 

Dit toernooi wordt door Shotokan Karate-Do Academie Itosu, Shotokan Karate-Do Teteringen 

georganiseerd en Sport Gezondheid & Managent HAN heeft als doel om de jeugd van diverse stijlen op 

een verantwoorde en plezierige wijze, kennis te laten maken en wedstrijdervaring op te laten doen op 

het onderdeel Kata en/of Kumite. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor scheidsrechters. 

Op elk toernooi kunnen de karateka’s een vaantje en de daarbij behorende punten verzamelen.  

De competitiedag duurt van 9.00 tot 17.00 uur. Deelnemers worden, afhankelijk van inschrijvingen, 

ingedeeld op leeftijd/gewicht en graduatie. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van ontvangst 

en ca. 1 week voor aanvang sturen wij u de wedstrijdindelingen op. Gelieve deze dan ook mee te 

nemen naar het toernooi, omdat er op de wedstrijddag zelf geen indeling zal worden uitgereikt. 

Het belooft een gezellige en leerzame dag te worden temeer vanwege het open karakter, het kunnen 

opdoen van ervaring en het uitwisselen van ervaringen met andere stijlen.. Ouders en verzorgers zijn 

dan ook van harte welkom. De toegang is voor toeschouwers gratis. 

Met sportieve groet, 

Karate-Do Academie Itosu, Shotokan Karate-Do Teteringen en Sport Gezondheid & Managent HAN 

        Open vanen toernooi (jeugd, cadetten en junioren)  

Sportcentrum Waspik 

Wilhelminastraat 2 Waspik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Toernooi schema 
Zaterdag 24 mei 

• 8:30   Aanmelden deelnemers kata (controle) 

• 9:00   Scheidsrechters en coach bijeenkomst 

• 9:10   Begin kata toernooi 

 

• 12:30 – 13:00   Einde kata toernooi, pauze 

• 12:30   Aanmelden deelnemers kumite (controle) 

• 12:30   Scheidsrechters en coach bijeenkomst 

• 12:40   Begin kumite toernooi 

 

• Ca 16:00  Einde toernooi 

Uiterlijke inschrijf datum: 9 mei 2014 (per mail: info@karateteteringen.nl) 

 

Deelname kosten 
€ 5,00 per deelnemer/ per onderdeel 

€ 7,50 per kata team 

 

te voldoen op ING rek. nr. 38.54.76 tnv Shotokan Karate Do Teteringen (IBAN: NL12 INGB 0000 

3854 76)Onder vermelding van deelnemende school/ vereniging en datum toernooi. 

 

Toegang toeschouwers 
gratis 

 

Categorieën  
Details volgen in de wedstrijd indeling. Gezien de aard van het toernooi, kan het zijn dat er bij te 

weinig aanmeldingen een poule ontstaat met kandidaten van een ander geslacht en/of graad. Echter 

hier wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden. 

 

Bescherming  
Zelf mee te brengen: 

• Rode, blauwe of witte handbescherming (verplicht) 

• Gebitsbescherming (verplicht) 

• Kruisbescherming (verplicht) 

• Rode, blauwe of witte scheenbescherming (optioneel) 

• Rode, blauwe of witte voetbescherming (optioneel) 

 

Banden  
Deelnemers dienen zelf een rode en blauwe band mee te nemen. 

 

Vanen uitreiking  
Aansluitend aan de poule 

 

 

 

 



 

  

 

 

Verzekering  
Deelname is op eigen risico. Alle deelnemers moeten zorgen voor een eigen verzekering. In het geval 

dat de deelnemer naar een arts of ziekenhuis moet, wel/niet met een ambulance, dan is dit voor eigen 

kosten. De Karate Bond Nederland en de organisatie aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 

ongevallen, verwondingen, diefstal of andere schadegevallen. 

 

 

1. De Karate-do Bond Nederland Jeugd Vanentoernooi werkt niet met officiële scheidsrechters 

en coaches. Wij verzoeken u als sportschoolhouder om tijdens het toernooi op te treden als 

Kumite/Kata judge. Tevens kunt u uw Dangraad houders (minimaal 16 jaar) opgeven als 

Kumite/Kata judge. Per school met meer dan 3 deelnemers is minimaal 1 judge verplicht. 

 

2. Het is een laagdrempelig toernooi en de deelnemers komen ervaring opdoen in wedstrijdkarate 

in het onderdeel kata en kumite. Het toernooi zal de regels van de KBN zoveel mogelijk 

hanteren. 

 

3. Tijdens de wedstrijden worden de deelnemers klaargezet door ervaren tafelbezetting en 

coaches/ begeleiders. 

 

4. Maximaal aantal coaches als aantal velden per sportschool op de vloer aanwezig. 

 

5. Het inschrijven van de deelnemers, begeleider en judges dient te geschieden met de hiervoor 

bestemde inschrijf formulieren. 

 

6. Inschrijf formulieren en wijzigingen daar op dienen uiterlijk twee weken voor het toernooi 

binnen te zijn. Na deze datum worden er geen inschrijvingen meer geaccepteerd. 

 

7. Alle ingeschreven deelnemers dienen vooraf hun deelnamekosten per school te betalen op 

ING rek. nr. 38.54.76 tnv Shotokan Karate Do Teteringen (IBAN: NL12 INGB 0000 3854 76) 

Onder vermelding van deelnemende school/ vereniging en datum toernooi. 

 

8. De organisatie en KBN kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen/ diefstallen 

e.d. 

 

9.   De organisatie heeft in geval van te weinig deelnemers het recht om categorieën aan te  

passen of samen te voegen. 

 

10. De beslissingen van de scheidsrechter zijn beslissend. 

 

 

  



 

  

 

 

Inschrijf formulier  

Uiterlijke inschrijf datum  9 mei 2014 

Opsturen per mail naar per mail: info@karateteteringen.nl 
 

Naam vereniging  ………………………………………………………………………. 

 

Naam contactpersoon ………………………………………………………………………. 

 

Adres    ………………………………………………………………………. 

 

Plaats    ………………………………………………………………………. 

 

Telefoon nummer  ………………………………………………………………………. 

 

Email adres   ………………………………………………………………………. 

 

Aantal deelnemers  ………………………………………………………………………. 

 

Naam coaches  ………………………………………………………………………. 

 

    ………………………………………………………………………. 

 

    ………………………………………………………………………. 

 

    ………………………………………………………………………. 

 

Scheidsrechters dienen minimaal 16 jaar te zijn en de 1
e
 dan te hebben 

 
Bij inschrijving van 3 deelnemers of meer, is het aanleveren van een scheidsrechter verplicht. Dit omdat 

gebleken is dat anders onvoldoende scheidsrechters beschikbaar zijn voor het toernooi. 

 

Naam scheidsrechters ………………………………………………………………………. 

 

    ………………………………………………………………………. 

 

    ………………………………………………………………………. 

 

    ………………………………………………………………………. 

Uiterlijke inschrijvingsdatum is 9 mei 2014.  

Opsturen per mail naar per mail: info@karateteteringen.nl 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Deelnemers 

nr Voornaam & 

achternaam 

M/J kyu Leef 

tijd 

Geboorte 

datum 

Kumite kata Bedrag 

 Gewicht 

lengte 

1      ja/nee kg ja/nee  

cm 

2      ja/nee kg ja/nee  

cm 

3      ja/nee kg ja/nee  

cm 

4      ja/nee kg ja/nee  

cm 

5      ja/nee kg ja/nee  

cm 

6      ja/nee kg ja/nee  

cm 

7      ja/nee kg ja/nee  

cm 

8      ja/nee kg ja/nee  

cm 

9      ja/nee kg ja/nee  

cm 

10      ja/nee kg ja/nee  

cm 

11      ja/nee kg ja/nee  

cm 

12      ja/nee kg ja/nee  

cm 

13      ja/nee kg ja/nee  

cm 

14      ja/nee kg ja/nee  

cm 

15      ja/nee kg ja/nee  

cm 

16      ja/nee kg ja/nee  

cm 

17      ja/nee kg ja/nee  

cm 

18      ja/nee kg ja/nee  

cm 

19      ja/nee kg ja/nee  

cm 

20      ja/nee kg ja/nee  

cm 

21      ja/nee kg ja/nee  

cm 



 

  

 

 

nr Voornaam & 

achternaam 

M/J kyu Leef 

tijd 

Geboorte 

datum 

Kumite kata Bedrag 

22      ja/nee kg ja/nee  

cm 

23      ja/nee kg ja/nee  

cm 

24      ja/nee kg ja/nee  

cm 

25      ja/nee kg ja/nee  

cm 

26      ja/nee kg ja/nee  

cm 

27      ja/nee kg ja/nee  

cm 

28      ja/nee kg ja/nee  

cm 

29      ja/nee kg ja/nee  

cm 

30      ja/nee kg ja/nee  

cm 

31      ja/nee kg ja/nee  

cm 

32      ja/nee kg ja/nee  

cm 

33      ja/nee kg ja/nee  

cm 

34      ja/nee kg ja/nee  

cm 

35      ja/nee kg ja/nee  

cm 

36      ja/nee kg ja/nee  

cm 

37      ja/nee kg ja/nee  

cm 

38      ja/nee kg ja/nee  

cm 

39      ja/nee kg ja/nee  

cm 

40      ja/nee kg ja/nee  

cm 

 

 

 



 

  

 

 

Team kata deelnemers 

nr Team naam  Voornaam & achternaam M/J kyu leeftijd Geboorte 

datum 

Bedrag 

1  1       

2       

3       

       

2  1       

2       

3       

       

3  1       

2       

3       

       

4  1       

2       

3       

       

5  1       

2       

3       

       

6  1       

2       

3       

       

7  1       

2       

3       

       

8  1       

2       

3       

       

 

 



 

  

 

 

Bijlage A: KBN keuzelijst kata 

 

 

SHOTOKAN WADO RYU SHITO RYU 
TAIKYOKU SHODAN PINAN SHODAN JU NI NO KATA 

HEIAN SHODAN PINAN NIDAN SHIHO ZUKI IPPON ME 

HEIAN NIDAN PINAN SANDAN PINAN SHODAN 

HEIAN SANDAN PINAN YONDAN PINAN NIDAN 

HEIAN YONDAN PINAN GODAN  PINAN SANDAN 

HEIAN GODAN NAIHANCHI PINAN YONDAN 

TEKKI SHODAN KUSHANKU PINAN GODAN  

KANKU DAI  KOSUKUN DAI 

  MYOJO 

 

 

 

KYOKUSHINKAI GOJU RYU GENSEI RYU 
PINAN SONO ICHI GEKISAI DAI ICHI GENSEI SHODAN 

PINAN SONO NI GEKISAI DAI NI TEN I NO KATA 

PINAN SONO SAN SANSHIN CHI I NO KATA 

PINAN SONO YON SAIFA JIN I NO KATA 

PINAN SONO GO SEIYUNCHIN NAIFANCHI 

TSUKI NO KATA SHISOCHIN WANKAN 

GEKSAI SHO  SANSAI 

SEIENSHIN   

SUSHI HO   

 

 


