
 

   INTERCLUB WEDSTRIJD 

 

    Niji Yama Dojo 

 
 
 
 
 
 
Beste Clubhouders, Shihan, Sensei, Sempai, 
 
 
Niji Yama dojo heeft de eer U te mogen uitnodigen op zijn “5de Interclub Wedstrijd”.  
 

Deze zal plaatsvinden op Zondag 12 december 2021, in de Niji Yama Dojo, Fortsteenweg 
120, te Merksem 

Het doel van de interclub wedstrijd is om beginnende karateka’s de mogelijkheid te bieden 
om kennis te maken met full contact wedstrijden. Aangezien de drempel en het niveau voor 
hen meestal te groot is, willen we hen via deze weg vertrouwen geven om ervaring op te 
doen. Deelnemen is belangrijker dan winnen. Veiligheid en sportiviteit voor de 
deelnemer staan voorop.  
 
Er zal worden gevochten volgens de regels van het (Shin)Kyokushin-kumite.  
Zowel junioren, dames en heren kunnen deelnemen. Gezien de gesloten helmen zijn alle 
trappen toegelaten doch voor de jeugd tot 18jaar moeten de trappen naar het hoofd 
gecontroleerd zijn en mogen nooit een KO tot gevolg hebben.  
 
 
De categorieën zijn als volgt 
 
● Junioren (14 -15-16-17 jaar): jongens - meisjes 
       
● Senioren (vanaf 18 jaar tot ……): heren - dames  
 
 
Naargelang de inschrijvingen zullen wij poules samenstellen die aan elkaar gewaagd zijn.  
Het is de bedoeling om te werken in poules van 4 vechters die elkaar qua graad, gewicht, 
leeftijd en ervaring waard zijn.  
We proberen ervoor te zorgen dat er niet meer dan 5 kilo verschil is, uitgezonderd in de 
zwaarste gewichtsklasse waar we 10 kilo hanteren. Het maximum aan ervaring is 3 
wedstrijden. Ook jeugd wedstrijden worden hier meegeteld. We vertrouwen er wel op dat 
alle clubhouders een eerlijkheid aan de dag leggen om ervoor te zorgen dat het hier echt 
om beginners gaat. Het verwerft geen eer om hiermee vals te spelen. 
 



 
Bescherming:  
 
Junioren: Scheen- en wreefbescherming, kruisbescherming voor de jongens, 
handbescherming, hoofdbescherming (gesloten helmen) de organisator voorziet voldoende 
helmen. Meisjes borstbescherming (cups), 
 
Volwassenen: Scheen- en wreefbescherming, kruisbescherming voor de heren, 
handbescherming, hoofdbescherming (gesloten helmen) de organisator voorziet voldoende 
helmen. Dames borstbescherming (cups). 
 
Duur: 
 
Junioren 1,5 minuut 
Senioren 2 minuten  
 
 
Verloop Reguliere wedstrijd:  
 

- 08.30     Deuren open   
- 09.00 - 10.00:  Weging en indeling poules: Junioren  
- 10.30 - 11.30:  Weging en indeling poules: Senioren 
- 10.15:   Briefing scheidsrechters en coaches 
- 11.00:   Start wedstrijd  
- 13.00:   Pauze  
- 13.40:   Vervolg wedstrijd 
- 15.00:   demo wedstrijd G-karate 
- 16.30:   Prijsuitreiking 

 
 
Inkom:  
 

• Deelnemers:  € 6 

• Scheidsrechters: gratis 

• 2 coaches per club:  gratis  

• Toeschouwers:   € 5 
 
 
 
Drank- en eetgelegenheid: 
 
Wij voorzien eten en drinken in de zaal. 
 
Scheidsrechters: 
 
Wij stellen het erg op prijs mocht uw club beschikken over scheidsrechters die vertrouwd 
zijn met het Kyokushin wedstrijdreglement. Graag vooraf de naam en graad meedelen en 
doormailen aan de organisator. info@nijiyama.be  
 
Inschrijving: 

mailto:info@nijiyama.be


Bijgevoegd vindt u het inschrijvingsformulier, gelieve uiterlijk op 8 december jullie 
inschrijvingen door te mailen naar info@nijiyama.be  
 
 
Wij wensen jullie alvast een zeer aangename en spiritvolle voorbereiding, en hopen op een 
talrijke opkomst. 
 
 
Elke uitdaging in karate is een overwinning op jezelf, 
je moet ze alleen durven nemen! 
 
 
Osu, 
 
Shihan Koen en het Niji Yama bestuur. 
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