
 

 

 

 
Organiseert 

 
16de OPEN BELGIAN KYOKUSHIN UNION 

Kyokushin Karate Tournament 
 

“BEKER DER KEMPEN 2020” 
 

Kinderen - Cadetten - Juniors – Seniors en Veteranen Tournament. 

Open voor alle stijlen, nationaliteiten en affiliaties 

 
Stamina-Dojo: organiseert op zaterdag 9 mei 2020 de 16de editie v/d 
“Beker Der Kempen” 

 

Locatie: sportpark ‘t Beerke 2340 Beerse, Rerum Novarumlaan 31. 
 
Kinderen - Cadetten – Juniors – Seniors +18J - Seniors +40J   
 
Kinderen: 6-7 en 8-9 jaar (matchmaking semi contact) 
Cadetten: 10 en 11 jaar – 12 en 13 jaar – 14 en 15 jaar (Poule systeem) 
Juniors: 16-17 jaar (Poule systeem) 

 
Gewichtsklassen 

                     
Seniors: (+18 jaar) Pyramidesysteem: Heren -70 kg, +70 kg , +80 kg  
                                                          : Dames  -60 kg +60 kg 

 
Veteranen  Mannen: (+40j) afval systeem/ poule systeem naargelang de inschrijvingen 

 
Kinderen (6-7 en 8-9 jaar) Match making Semi contact 

 
Algemeen : 
o 2 partijen van 1 min. met tegenstander binnen dezelfde gewichtsklasse (geen verlenging mogelijk)  
o Ippon binnen de eerste partij is gewonnen 

 

 
Wedstrijd Reglement: 
o Er wordt op een beperkte basis van het Kyokushin wedstrijdreglement gevochten (Licht contact) 

o Verplichte bescherming voor Juniors kruis, hoofd,scheen en hand-protectie (geen zakhandschoenen). 
o Voor de meisjes borstbescherming (cups geen plaat). mondbit is aan te raden.  

o Rechtstreekse trappen zoals mae –yoko – ushiro - kakato-geri naar het aangezicht zijn verboden. 
o Mawashi Geri Jodan  terug halen  niet doortrappen (Licht contact) 

 
 

 
 



 

 

Juniors (10-15 jaar) Poule systeem 

Algemeen : 
o Voor de jeugd blijft het poulesysteem van kracht om de nodige wedstrijdervaring te kunnen opdoen. 
o Deze poules worden ingedeeld in de leeftijdscategorieën (10 -11 jaar) – (12 – 13 jaar) – (14 – 15 jaar) 

o Daarnaast worden deze poules zo goed als mogelijk ingedeeld per gewicht, lengte en geslacht. 
o Bij extreem overgewicht kunnen de deelnemers naar een hogere categorie worden verplaatst, 

o Dit mag geweigerd worden door de Deelnemer maar deze zal dan worden uitgesloten voor het tornooi 
o Winnen = 3punten, gelijk = 2 punten, verliezen = 1 punt 

 

Wedstrijd Reglement:  
o Er wordt op een beperkte basis van het Kyokushin wedstrijdreglement gevochten. 

o Bij deze poules zijn rechtstreekse trappen zoals mae–yoko- ushiro- kakato-geri naar het hoofd verboden. 
o Mawashi Geri Jodan  gecrontoleerd  ( terug halen  niet doortrappen) is toegestaan 

o Traptechnieken op chudan zijn toegestaan  
o Rolling-Kicks zijn verboden. 

o Verplichte bescherming voor Juniors kruis, hoofd, scheen en handbescherming (geen zakhandschoenen). 
o Voor de meisjes borstbescherming (cups geen plaat). mondbit is aan te raden. (Protectie zelf te voorzien) 

o De duur van de partijen bedraagt 1,5 min. (kan gewijzigd worden door wedstrijdleiding) 
o Winnen = 3punten, gelijk = 2 punten, verliezen = 1 punt 

 

 
 

Cadetten  (16-17 jaar) Poule systeem 

Algemeen : 
o Ook voor de cadetten blijft het poulesysteem van kracht om de nodige wedstrijdervaring te kunnen opdoen. 
o Daarnaast worden deze poules zo goed als mogelijk! ingedeeld per gewicht, lengte en geslacht. 

 
Wedstrijd Reglement: 
o Verplichte bescherming voor cadetten: kruis, hoofd en scheen (geen vuistbescherming) 

o Voor de meisjes borstbescherming (cups geen plaat). plexus moet vrij zijn. (mondbit is aan te raden) 
o De duur van de partijen bedraagt 1.5 min.  

o Bij deze poules zijn rechtstreekse trappen zoals mae–yoko- ushiro- kakato-geri naar het hoofd verboden. 
o Mawashi Geri Jodan  gecrontoleerd  ( terug halen  niet doortrappen) is toegestaan 

o Traptechnieken op chudan zijn toegestaan  
o Rolling-Kicks zijn verboden. 

o winnen = 3punten, gelijk = 2 punten, verliezen = 1 punt 

 

 

 

Seniors +18 jaar   – Veteranen +40 jaar 

Algemeen : 
o Voor de seniors gelden de klassieke Kyokushinkai wedstrijdreglementen  

o Categorieën met rechtstreekse afvalling  voor de Dames en de Veteranen naargelang de inschrijvingen 
(poulesysteem of afvalsysteem) 

 
Wedstrijd Reglement: 
o De duur van de partijen bedraagt 2 min. 

o Bij Hiki Wake Heren (Verlenging 2 min) > wegen verschil 8 kg bij +80 kg en 5 kg bij -70 en +70 kg  
verlenging 2 min ( encho sen )   

o Bij Hiki Wake Dames(Verlenging 2 min) > wegen verschil 5 kg verlenging 2 min  (encho sen) 
o Scheen en kruisbescherming verplicht er wordt geen hoofdbescherming toegelaten. 

o Voor de Dames is borstbescherming (cups geen plaat). plexus moet vrij zijn. mondbit is aan te raden. 
o Tape en bandages zijn niet toegestaan in de éérste ronde vanaf de tweede wel mits goedkeuring  v/d arts of 

organisatie 

 

 
 

 



 

 

Aansprakelijkheid 
 

Het ondertekenen van een verklaring door ouders of wettelijke voogd (Juniors) of de 
betrokken vechter zelf (Seniors) waarbij men stelt op de hoogte te zijn van het 
Kyokushinkai wedstrijdreglement en de scheidsrechters en/of organisatoren ontslaat 
van elke verantwoordelijkheid. 
Geldige verzekering voor het beoefenen van een gevechtsport. 
De karateka’s dienen het wedstrijdboekje van hun Federatie mee te brengen 
 

Briefing scheidsrechters en coaches  
 

De briefing zal plaats vinden tussen 09.45 h en 10.15 h 
Van de coaches wordt verwacht dat zij erop toezien dat hun deelnemers en publiek zich 
sportief gedragen.  
Aan de mat is slechts één coach toegestaan. 
Per team kunnen maximum 2 coaches gratis de zaal binnen (Indien 3 of meer kampers 
ingeschreven zijn) 
 

Weging   
 

 Is voorzien van 8.00u tot 9.30u (hierna wordt elke aanmelding geweigerd) 
 Vermits de poules vooraf worden samengesteld betreft het enkel een controleweging  
 Een karateka die zwaar afwijkt van zijn opgegeven gewicht kan worden uitgesloten 
 Weging jeugd identiteitskaart verplicht voor controle leeftijd. Osu! 
 

Inschrijvingsdatum  
 

Wij hanteren een maximum aantal deelnemers. 

Dus hoe eerder je inschrijft, hoe groter de kans op deelname want vol=vol ! 
 

o Inschrijvingen: snoeckx.chris@telenet.be 
o Inlichtingen: 0032.486.128.135 

 

Deelname 
 

Deelname: 8 €  
Storten op:  BIC:  BBRUBEBB 
 IBAN:  BE52 3771 0598 9109 (Referentie BDK + Dojonaam) 
 

Entree  
 

Toeschouwers € 8,00 per persoon vanaf 10 jaar 

 

Scheidsrechters 
 

Wij hopen dat elke sportschool minimum voor één scheidsrechter kan zorgen,voor deze is een lunch 
voorzien, Deze graag vermelden bij inschrijving.  Osu !! (aanvang Briefing 09.45 h) 

 
z 
Hopende u te mogen begroeten op dit sportieve evenement, tekenen wij. 
 

Met vriendelijke groeten. 
Namens het Stamina-Dojo Team 
 

Mogen wij U verzoeken deze uitnodiging verder te verspreiden  
Domo Arigato 
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