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5 categorieën 
kata 
(kumite) 
pairs 
team 
wapen kata 

 

 

 

48 classificaties  
  ASS 

slechthorend/doof 
  verstandelijk beperkt 

fysiek beperkt 
slechtziend/blind 

rolstoelafhankelijk 

 

      

 

     
 

 

 
Entree: € 5,- p/p  
Deuren open 09.30 uur 
Aanvang 11.00 uur 

 Locatie: 
Sporthal De Limiet 
Buytenparklaan 6 
2717 AX Zoetermeer 

 

 

 
Stichting IKF-Nederland 
Vestigings-/correspondentieadres: 
Buytenparklaan 6 
2717 AX Zoetermeer 

 

     www.ikfnederland.nl 

       info@ikfnederland.nl 

 

 



 

 

IKF-Nederland organiseert de 

  

1e IKF Open Nederlandse Karatecup 2022 

 

 zondag 19 juni 2022  
 

 

 

 

 

 

 

Stichting IKF-Nederland 
Vestigings-/correspondentieadres: 
Buytenparklaan 6 
2717 AX Zoetermeer 

KvK 81577362 
IBAN NL23INGB0008658408 

     www.ikfnederland.nl 

       info@ikfnederland.nl 

 

1e IKF Open Nederlandse Karatecup 2022 
 
Graag nodigen we u uit voor de 1e IKF Open Nederlandse Karatecup 2022 op zondag 19 juni 2022 te 
Zoetermeer. Het is een open toernooi, waarbij ook deelnemers uit andere landen kunnen deelnemen.  
 
Het toernooi wordt georganiseerd door IKF-Nederland, in samenwerking met Budoschool Kai Sei en met 
ondersteuning door de Gemeente Zoetermeer. 
 
Deelnemers kunnen voor meerdere categorieën inschrijven. Officieel kent I-Karate Global met alle 
classificaties in totaal 48 categorieën (kata en kumite). Maar door de situatie rondom COVID-19 zien wij 
voorlopig af om de categorieën kumite in ons toernooi op te nemen, waardoor we 26 categorieën kata 
overhouden.  
Dankzij het unieke systeem kan iedereen, ook met weinig ervaring, deelnemen aan dit toernooi. Deelnemen is 
winnen...een gezegde dat zeker waar is voor de toernooien van I-Karate Global. Alle deelnemers ontvangen 
dan ook een medaille! 
 
Naast het sportieve element, biedt deelnemen aan dit toernooi ook kansen om andere G-karateka te leren 
kennen uit andere landen. IKF-Nederland wil een ieder een leuke en gezellige dag aanbieden, een sociaal 
evenement dat mensen dichter bij elkaar brengt! 
 
We hopen dat het een fantastische dag zal worden en wij kijken er naar uit om jullie in Zoetermeer te mogen 
begroeten! 
 
Met sportieve groet, 
IKF-Nederland 
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Nadere informatie 

 
De 1e IKF Open Nederlandse Karatecup 2022 vindt plaats in Zoetermeer. 
 

Locatie 

Sporthal De Limiet 
Buytenparklaan 6 
2717 AX Zoetermeer 

     
 

Inhoud 
• Voorlopige programma 1e IKF Open Nederlandse Karatecup 2022 

• Inschrijving en betaling 

• Inschrijfformulier 

• Classificaties 

• Overnachtingsmogelijkheden 
 

Inschrijven 

• Vul het “Inschrijfformulier” (excel-bestand) in 

• Stuur deze per e-mail uiterlijk zondag 5 juni 2022 naar: info@ikfnederland.nl. 
  

Sluitingsdatum inschrijving 

De uiterste inschrijvingsdatum is zondag 5 juni 2022. 
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Voorlopig programma 

 

Zondag 19 juni 
 
10.00 - 11.00 uur korte infosessie voor de scheidsrechters, de comfortreferees en de tafelverantwoordelijken 
10.00 - 11.00 uur technische classificatie door Eric Bortels (*) 
(*) verplicht voor iedereen die nog geen classificatie heeft 
 
09.30 - 10.45 uur deuren open, melden en registratie toernooi 
 

10.45 uur line up en welkom 
 

11.00 - 12.30 uur ochtendprogramma  
➢ categorie kata individueel lopers alle classificaties 

• ASS en auditieve beperking (slechthorend/doof) 

• verstandelijke beperking 

• fysieke beperking, niet rolstoelafhankelijk 

• visuele beperking (slechtziend/blind) 
 

12.30 - 13.00 uur prijsuitreiking 
 

12.30 - 13.30 uur pauze 
 

13.30 uur presentatie, openingsceremonie alle landen 
 

13.30 - 16.00 uur middagprogramma 
➢ overige categorieën 

• rolstoelafhankelijk 

• wapen kata 

• kata pairs (open) met buddy 

• kata team (open) 3 atleten 
 

16.00 uur prijsuitreiking 
 

17.00 uur einde toernooi 
 
(Note: programma is onder voorbehoud) 
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Inschrijving en betaling  

 
Leraren/coaches van de deelnemende sportscholen/clubs zijn verantwoordelijk voor de inschrijvingen! Graag 
ontvangen wij het volledig ingevulde “Inschrijfformulier” (excel) op ons e-mailadres info@ikfnederland.nl. 
 
Inschrijfgeld: 
o inschrijf-/deelnamegeld     € 10,- per persoon 
o inschrijf-/deelnamegeld     € 5,- extra voor elk bijkomend onderdeel 
 
Het inschrijfgeld dient uiterlijk 5 juni 2022 per sportschool/club te zijn overgemaakt naar: 
NL23INGB0008658408 t.n.v. Stichting IKF Nederland o.v.v. 1e IKF Open Nederlandse Karatecup 2022 
 
De betaling van het entreegeld vindt zondag 19 juni 2022 ter plekke plaats: 
o entreegeld      € 5,- per persoon (tot 12 jaar gratis toegang) 
 
Indien de deelnemer nog geen lid is van I-Karate Global, zal ter plekke ook het lidmaatschap geregeld worden: 
o lidmaatschapsgeld/contributie I-Karate Global 2022 € 10,- 
o I-Karate Global paspoort     € 10,- 
 
De organisatie zal foto- en/of videobeelden maken tijdens het evenement. Bij inschrijving gaat de deelnemer, 
ouder/verzorger of coach hiermee akkoord. 
Deelname is op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissingen of enig 
letsel, opgelopen tijdens het toernooi. 
 
Aan de buitenlandse deelnemers wordt gevraagd de landsvlag mee te nemen! 
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Inschrijfformulier 
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Classificaties  

 
1. Het is belangrijk om mede te delen dat nieuwe niveaus in de classificaties zullen worden gecreëerd 

naarmate elke categorie meer deelnemers aantrekt. 
 
2. U bent verplicht om een IKF I-karate Global classificatie te hebben op de dag of ochtend vóór de 

wedstrijden. Geen classificatie is geen mogelijkheid tot deelname en terugbetaling! 
 
3. Classificaties kunnen niet worden gewijzigd op de toernooidag zelf. 

 
4. Als u al bent geclassificeerd, hoeft u zich niet aan te melden voor classificatie op zondag, alleen wanneer u 

uw bestaande classificatie wil veranderen. 
 
5. Een bepaalde categorie kan verder worden geclassificeerd op leeftijd, geslacht of graad. Een categorie 

moet voldoende deelnemers hebben, minimum 3. Indien minder dan 3, dan gaan de atleten geclassificeerd 
worden in een hogere categorie die geschikt is voor hen, dit volgens de beslissing van de technische 
verantwoordelijke. 

 
6. Klachten kunnen alleen aan tafel worden gedaan door de officieel ingeschreven coach van het team. 

• De tafel zal over de kwestie praten samen met de comfortscheidsrechter die verantwoordelijk is voor 
die bepaalde vloer. 

• Samen nemen ze een beslissing, als er geen beslissing kan worden genomen, wordt de 
verantwoordelijke comfortreferee van de wedstrijd gevraagd om een definitieve beslissing te nemen. 

• Alle atleten zijn verschillend, we doen ons best om ze in de juiste categorie te plaatsen. We 
verontschuldigen ons al als dit niet het geval is, omdat we geen extra punten toekennen voor atleten 
met meer handicaps. We vertrouwen op de vaardigheden van de IKF-juryleden. 

 
7. Ontoelaatbaar gedrag, verbaal of fysiek, door de atleet, coach of toeschouwers van een bepaalde 

organisatie of team naar ons organiserend team toe (jury, tafels, ingang, comfortreferee, scheidsrechters, 
vrijwilligers) zal leiden tot onmiddellijke uitsluiting, van de deelnemer of zelfs het hele team. 

 
8. Schrijf de atleten zo volledig en correct mogelijk in. 

 
9. Alle IKF-juryleden, IKF-trainers en deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldige IKF-licentie. 
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Overnachtingsmogelijkheden 

 
 

 
 

Hotel NH Zoetermeer 
https://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-zoetermeer 
 
afstand tot De Limiet: circa 5 km./10 min. 

 
 vanaf € 102,60                    

 

 
 

Golden Tulip Zoetermeer-Den Haag 
https://zoetermeer-den-haag.goldentulip.com/nl-nl/ 
  
afstand tot De Limiet: circa 4 km./8 min. 

  
 vanaf € 85,80    

 

 
 

Bastion Hotel Zoetermeer 
https://www.bastionhotels.com/nl-nl/hotels/hotel-  
zoetermeer  
afstand tot De Limiet: circa 5 km./10 min. 

 
 vanaf € 89,30  

 

 
 

Best Western Plus Grand Winston 
https://www.bestwestern.nl/ 
 
afstand tot De Limiet: circa 16 km./16 min. 

 
 vanaf € 76,50 

 

 
 

Van der Valk Hotel Den Haag-Nootdorp 
https://www.hoteldenhaag.nl/ 
 
afstand tot De Limiet: circa 10 km./10 min. 

  
 vanaf € 147,- 

 

 
 

Recreatiepark De Koornmolen 
Camping en bungalowpark Zevenhuizen 
https://www.koornmolen.nl/nl/ 
afstand tot De Limiet: circa 15 km./20 min. 

 
 vanaf € 21,- 

 

 
 

Camping “De Drie Morgen” 
https://www.dedriemorgen.nl/ 
 
afstand tot De Limiet: circa 3 km./4 min. 

  
 vanaf € 19,- 
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