
 

                                                                                                                                             
Dojo Budokai Breda is very honored and proud to invite you to the 

 

8th Ichiban Dutch Open Kyokushinkai Karate Championship 
 

  
Zaterdag 1 november 2014 

 
 

 
 

The Ichiban Dutch Open Kyokushinkai Karate Championship heeft 2 verantwoordelijke personen,  
  

General management                        accommodatie en visumaanvragen  Inschrijvingen 
Larry Rombouts    Larry Rombouts    John Korebrits 

Budokai Breda       Budokai Breda       Budokai Breda 

Ichibandutchopen@live.nl   Ichibandutchopen@live.nl   Ichibandutchopen@live.nl 

 

Datum:   zaterdag 1 november 2014 

 

Plaats:    Gemeentelijk sportcentrum “de Scharen” 

   Bijster / Topaasstraat (hoek van een straat) 

4817 HA  Breda 

   Nederland 

   E-mail:    Ichibandutchopen@live.nl 

   Website:  www.budokaibreda.nl  
    

Deelname: Open voor alle organisaties. 

 Voor 2 coaches per dojo is de entree uiteraard gratis. 

 Kosten: 

- betaling op de dag zelf € 7,- per deelnemer 

- betaling vooraf € 5,- (d.m.v. overschrijving bank, IBAN: NL40 RABO 0120444429 

t.n.v. Budokai Breda o.v.v. naam sportschool. Het bedrag dient uiterlijk 1 week voor 

aanvang toernooi op genoemde rekening te staan.) 
. 
 

Entree: Kinderen tot en met 9 jaar: € 4,-                                

                        Vanaf 10 jaar en ouder: € 8,- 
 

Zaal open:  08:00 uur    
 

Weging:  08:00 uur tot 09:30 uur (Na 09:30 uur zijn er GEEN wegingen meer!!) 

Aanvang: 10:00 uur                  

 

 

Alle deelnemers dienen een volledig ingevuld disclaimer formulier ingeleverd te hebben voor 

aanvang van het toernooi 
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Gedragsregels: 

 

Wij willen een sportief en een gedisciplineerd toernooi organiseren, dus daarom een aantal punten voor uw 

aandacht.  
 

De wedstrijden zijn toegankelijk voor elke karateka (of aanverwante discipline) van om het even, welke stijl of 

nationaliteit die voldoet aan onderstaande voorwaarden: 

 

1. Inschrijfformulieren moeten vóór Zaterdag 25 oktober 2014 in ons bezit zijn. 

2. Indien er een gewichtsverschil is waarbij de deelnemer op de wedstrijddag 4kgzwaarder is dan 

opgegeven bij inschrijving, zal de deelnemer uitgesloten worden van hettoernooi. Let op correcte 

gegevens bij inschrijving. 

3. De volwassen karateka`s (18 jaar en ouder) dienen op de hoogte te zijn van het klassieke 

kyokushinkai reglement welke gehanteerd zal worden. 

4. Indien blijkt dat verkeerde gegevens zijn verstrekt (gewicht, leeftijd, ervaring etc.) volgt  

onherroepelijk uitsluiting. 

5. Op tijd aanwezig zijn voor de weging te laat betekend direct uitsluiting van het toernooi!!! 

6. Scheidsrechters gekleed in zwarte pantalon, witte blouse met vlinderdas. 

7. Coaches  in trainingspak (en). 

8. Per sportschool max. 2 coaches. 

9. Coaches dienen het goede voorbeeld te geven aan hun leerlingen, wangedrag kan leiden tot 

verwijdering uit het toernooi van de coach, karateka of desbetreffende sportschool. 
10. Het ondertekenen van een verklaring door ouders of wettelijke voogd (Juniors) of de 

11. betrokken vechter zelf (Seniors) waarbij men stelt op de hoogte te zijn van het 

12. Kyokushinkai wedstrijdreglement en de scheidsrechters en/of organisatoren ontslaat 

13. van elke verantwoordelijkheid. 

14. 1 coach is toegestaan om bij de wedstrijdmat te deelnemer te begeleiden. Al het andere publiek 

(ouders, deelnemers, coaches etc.) dient achter de afzetting te blijven. 

15. Deelnemers tijdig aantreden aan de Tatami( indien de deelnemer niet binnen 1 minuut aanwezig is 

heeft de tegenstander automatisch gewonnen). 

16. Deelnemers dienen hygiëne in acht te nemen. Een schone Gi en schoon protectiemateriaal, handen 

en voeten schoon en nagels kort geknipt Dit zal vooraf gecontroleerd worden!! 

17. De deelnemers dient zelf zijn protectiemateriaal mee te nemen, scheenbeschermers, hoofdkap is 

verplicht. Zonder deze materialen kan er niet gevochten worden. Een tok en bitje word aangeraden 

maar is echter niet verplicht. 

18. Meisjes mogen cups dragen maar GEEN borstplaat!!  

19. Tot en met 14 jaar wordt er gevochten met handschoenen. 

20. De mouwen  moeten afgerold zijn en minimaal 10 cm over de elleboog komen. 

21. Beslissingen van de desbetreffende scheidsrechter is bindend en onherroepelijk, zij hebben het recht 

om een wedstrijd te staken als zij menen dat verder vechten onverantwoord is. 

Veiligheid van de deelnemers (met name kinderen) staat voorop !!!!!! 
 

De organisatie behoudt het recht om aanpassingen te maken in poule-indelingen of wedstrijdschema`s. 
 

Poulesysteem: 

De jeugd wedstrijden zullen verlopen volgens een poulesysteem zodat de deelnemers meerdere keren 

kunnen deelnemen tegen verschillende tegenstanders. 

Hierbij zijn punten te verdienen welke uiteindelijk worden opgeteld. 

De deelnemers met de meeste punten is winnaar van de Poule (1
e
 plaats) de deelnemer die daarop volgt 

heeft de 2
e
 plaats behaald gevolgd door de 3

e
 plaats. 

 

Winst = 3 punten 

Onbeslist = 2 punten 

Verlies = 1 punt 

 



 

 

Afvalsysteem: 

De volwassenen zullen ingedeeld worden in een afvalsysteem. Dat wil zeggen dat de deelnemer bij verlies 

uitgeschakeld is van het kampioenschap en niet meer kan strijden naar de jaarlijkse titel. Bij winst zal de 

deelnemer doorgaan naar de volgende ronde waarbij deze zal strijden tegen een winnaar uit een andere 

wedstrijd.  

 

 

Wedstrijdduur:     

1:   7 t/m 10 jaar 1 x    1 minuut     beslissing.  

2: 11 t/m 14 jaar 1 x 1.5 minuut    beslissing.  

3: 15 t/m 17 jaar 1 x    2 minuten  beslissing. 

4: Volwassenen (18+) 1 x 2 minuten  beslissing ( Hiki-Wake)  1 x 2 minuten  beslissing ( Hiki-

Wake)  gewicht  beslissing  1 x 2 minuten (Encho-Sen) 

Gewichtsbeslissing zal als volgt genomen worden: 

Light / middle weight 5 kg 

Heavy weight 8 kg 

 

Gewichtsklassen kinderen: 

 

1. Leeftijd  7 - 8 Jaar (ca. - 25; - 35) 

2. Leeftijd 9 - 10 Jaar (ca. - 30; - 40; - 50) 

3. Leeftijd 11 - 12 Jaar (ca. - 45; - 55; - 65) 

4. Leeftijd 13 - 14 Jaar (ca. - 50; + 50) 

5. Leeftijd 15 - 17 Jaar (ca. - 55; - 65; - 75; + 75) 

 

Gewichtsklassen volwassenen & Veteranen (40+): 

 Men Women 

Light weight -70 kg -65 kg 

Middle weight -80 kg +65 kg 

Heavy weight +80 kg  
only if enough participants 

Super heavy weight         
+90 kg  

 

 

 

 

                       

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (vergeet u niet het ondertekende vrijwaringsbewijs te e-mailen of op te sturen) 

 

Naam 

 

Leeftijd 

 

Geslacht 

M/V 

Gewicht 

 

Lengte 

 

Graad 

 

Aantal 

Toernooien 

wedstrijden 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Naam sportschool: ………………………………………………………………… 

Contactpersoon: ………………………………………………………………… 

Namen coaches: ………………………………………………………………… 

Namen scheidsrechters: ……………………………………………………………… 

Adres:   ………………………………………………………………… 

Postcode/plaats: ………………………………………………………………… 

Tel.nummer:  ………………………………………………………………… 

Mobielnummer: ………………………………………………………………... 

E-mailadres:  ………………………………………………………………… 

 

LET OP!!!     ALLEEN COMPLEET INGEVULDE FORMULIEREN WORDEN BEHANDELD!!!! 

 

 

Uiterste inschrijfdatum: De inschrijvingen dienen Zaterdag 25 oktober 2014 binnen te zijn. 

       Mochten er teveel inschrijvingen zijn dan zullen deze op volgorde van  

    binnenkomst behandeld worden. 

 

Indeling zal zoveel mogelijk plaatsvinden op basis van bovenvermelde gegevens. Bij een 

gewichtsverschil van 4 kilo of meer tussen 

aanmelding en weging op de dag zal deze persoon uitgesloten worden van deelname. 

 

 

Contact voor inschrijvingen:  

Naam:  John Korebrits                 

Adres:     postbus 64                                

Postcode:    4840 AB          

Stad:      Prinsenbeek     

Land:      Nederland      

Mobile:     +31653836166    

E-mail:     Ichibandutchopen@live.nl     
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Verboden technieken 

Junioren tot 17 jaar 

 

Alle rechtstreekse stoot / slagtechnieken naar het gezicht, nek en keel regio met hand en /of elleboog, zoals, 

seiken, shuto, haito, uraken, hiraken, hiji/empi, etc., etc.. 

 

Alle rechtstreekse trappen naar het hoofd, zoals, Hizageri, maegeri, yokogeri, kakatogeri,   

Zijn ten strengste verboden. 

Alle stoot / traptechnieken naar de rug en/of ruggengraat zin verboden  

Alle stoot / traptechnieken naar het kruis en naar de knieën zijn verboden 

Alle stoot / traptechnieken wanneer een tegenstander down is verboden 

Alle stoot / traptechnieken na  “Yame “ 

Vastpakken, duwen, klemmen is verboden 

Het bewust, constant en alleen maar ontwijken van het gevecht is verboden 

Steeds buiten de wedstrijdmat komen is verboden 

 

 

Toegestane technieken 

junioren 

 

Alle stoot en slagtechnieken naar de voor en zijkant van de romp en de benen, zoals, 

seiken, shuto, haito, uraken, hiraken, hiji/empi 

Alle traptechnieken naar het gehele lichaam behalve het hier boven vermelde zijn toegestaan, 

elke vorm van hizageri, maegeri, mawashigeri, yokogeri, kakatogeri, ushirogeri, tobigeri, zijn 

toegestaan 

 

Algemeen 
 

chui ichi – chui ni = genten ichi  

chui san – chui yon = genten ni = shikkaku !!! 

Indien er al een penalty gegeven is, een correctie door middel van het wegwuiven van de er voor genomen 

beslissing en krijgt de pleger van de hansoku,  hansoku make,  

daardoor wint de geblesseerde partij.  

De pleger is echter niet gediskwalificeerd van het toernooi. 

De uitgeschakelde partij mag niet meer mee doen aan het toernooi, daar er een verbod is van de 

toernooiarts. 

Indien nodig kan er uit de verliezers groep een nieuwe tegenstander voor de volgende party, via loting, 

gekozen worden. 

In geval dat er nog geen penalty gegeven is, krijgt de pleger van de hansoku direct hansoku make.   

 

Volwassenen 18 jaar en ouder dient op de hoogte te zijn van het klassieke Kyokushinkai Reglement 

welke gehanteerd wordt. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     
Hotel accommodatie: 

Er bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een Hotel.  

Kamers kosten € 45,- per nacht. 

Deze kamers bieden de mogelijkheid aan 3 personen om te overnachten. 

Er kan een reservering gemaakt worden via internet: http://www.hotels.nl/nl/breda/premiereclasse/  

Of via het volgende adres: 

 

Premiere Classe Hotel Breda 

Minervum 7092 

Breda (Aan de A27) 

+31-(0)76-5787700 

 

 

Route beschrijving naar The Ichiban Dutch Open Cup: 

 

Vanuit Dordrecht / Rotterdam / Utrecht: 
 

Neem op snelweg A16 bij knooppunt zonzeel de snelweg A59 richting Den Bosch Waalwijk. 

Vervolgens komt u bij stoplichten waar u de snelweg A27 neemt richting Breda/Oosterhout. 

Neem afslag Breda / Bavel. Bovenaan de afrit gaat u linksaf richting Breda. 

Neem hierop de 1
e
 afrit en sla onderaan de afrit rechtsaf.  

Bij de 2
e
 stoplichten gaat u rechtsaf waar u de sporthal recht voor u vindt. 

Gemeentelijk sportcentrum “De Scharen”.  

 

Vanuit Tilburg / Antwerpen (België E19) / Roosendaal: 

 
Neem op snelweg A16 (vanuit België de verlenging op de E19) de afslag naar de A58 richting Tilburg. 

Na enige tijd neemt u de afslag naar de A27 richting Breda / Utrecht / Gorinchem. 

Vervolgens neemt u de afslag Breda / Bavel. 

Sla bovenaan de afrit linksaf over de snelweg heen en houd zoveel mogelijk rechts aan richting Breda. 

Neem hierop de 1
e
 afrit en sla onderaan de afrit rechtsaf.  

Bij de 2
e
 stoplichten gaat u rechtsaf waar u de sporthal recht voor u vindt. 

Gemeentelijk sportcentrum “De Scharen”.  
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VRIJWARINGS FORMULIER 

8
h 
ICHIBAN DUTCH OPEN Cup 2014 

                                      
Door ondertekening van dit formulier verklaart de ouder en of verzorger of individuele rechtspersoon,dat 

onderstaande deelnemer,aan de Ichiban Dutch Open Kyokushinkai Karate Toernooi,de organisatie op geen 

enkele wijze aansprakelijk kan stellen voor schade of persoonlijk letsel ontstaan op de dag of in de aanloop 

daarna toe. 

 

 

Naam Sportschool ……………………………………. 

 

Naam deelnemer ……………………………………. 

 

 

Ondergetekende verklaard het bovenstaande gelezen te hebben en zich met de regels van het toernooi en 

aansprakelijkheid akkoord te verklaren. 

 

Indien:      Indien: 

 

Ouders en/of verzorgers (onder 18 jaar) individuele rechtspersoon (18 jaar en ouder) 

 

Naam:……………………………….. Naam:………………………………… 

 

 

Handtekening     Handtekening 

 

……………………………………… ………………………………………. 

 

 

Als u heeft getekend kunt u het sturen naar Ichibandutchopen@live.nl  

 Naam:      John Korebrits                 

Adres:     Postbus 64                               

Postcode:    4840 AB          

Stad:      Prinsenbeek      

Land:      Nederland      

Mobile:     +31653836166 
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