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Beste deelnemer of belangstellende, 

Op de valreep van 2015 is er voor de 3e keer een NK Wado onder auspiciën van de KBN 

waarin alle Wado stromingen vertegenwoordigd zijn. Er wordt gestreden op de onderdelen 

kumite, kata en tantodori, respectievelijk sparren, vastgelegde vormen en verdediging tegen 

mesaanvallen. 

Deelnemers afkomstig uit alle Wado stromingen staan 12 december 2015 op de mat. En dat is 

uniek! Het Wado in Nederland kenmerkt zich namelijk door samenwerking. Alle stromingen 

binnen het Wado zijn in Nederland vertegenwoordigd en samengebracht in het Wado platform 

van de Karatedo Bond Nederland. Dit platform bevordert samenwerking en borgt daarmee de 

kwaliteit van onze mooie stijl. 

De focus van dit platform ligt op het delen van kennis en informatie en aandacht voor de 

overeenkomsten binnen de verschillende stromingen. Verbinding ontstaat namelijk door 

aandacht voor overeenkomsten in plaats van verschillen. Het enige verschil is dat de ene 

karateka beter is dan de andere en dat verschil zullen we op dit kampioenschap, op sportieve 

wijze en met respect voor elkaar, meten. 

Ik wens alle deelnemers en toeschouwers een mooi en sportief kampioenschap toe en dank de 

organisatie en alle vrijwilligers en sponsors voor hun inzet en bijdrage. 

 

 

Jerry Smit 
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Organisatie: 
 
Participerende Scholen: Kai Sei & Unity99 i.s.m. WIKF Nederland / KBN  
Toernooiorganisatie: Alex en Madelon Janssen i.s.m. WIKF Nederland 
Chief Referee:  ……………………………. 
Chief WOC:    Wil en Diana van Daalen 
 
 

Locatie: 
 
Het Nederlandse kampioenschap Wado Karate wordt gehouden op zaterdag 12 december 
2015 in Zoetermeer. 
 
Sporthal "Oosterpoort" 
Zanzibarplein 20 
2721GE Zoetermeer 
Telefoon: (079)3427986 
 

 
Wedstrijdinformatie: 
 
Sportevenement onder auspiciën van de Karate-Do Bond Nederland. 
 
Bij inschrijven dient u het exacte gewicht van uw leerling op te geven. Poules worden gemaakt 
op basis van leeftijd en gewicht. De organisatie houdt zich het recht voor om gewichtsklassen 
aan te passen naar aanleiding van het aantal deelnemers.  
 
Online inschrijven op Sportdata. Op sportdata is een actueel overzicht van alle inschrijvingen te 
vinden. Tot uiterlijk 27 november 2015 kunnen nieuwe inschrijvingen en/of eventuele gewichts-
en/of leeftijdsaanpassingen worden ingevoerd. Inschrijven middels sportdata is alleen 
toegestaan door bij de KBN ingeschreven sportscholen en/of bij het WADO-platform bekende 
karatesportscholen. Schoolhouders of de door de schoolhouder gemachtigde personen kunnen 
hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen.  
 
Op de wedstrijddag moet tijdens de registratie het individuele KBN paspoort  of ander 
identiteitsbewijs getoond worden.  
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Dit kampioenschap is geschikt voor de wedstrijdkarateka, vanaf 8 jaar. Deelnemers worden 

ingedeeld in poules naar leeftijd en gewicht. Voor elke categorie geldt de leeftijd op de 

wedstrijddag zelf. Indelingen als volgt: 

KATA 

Categorie Geslacht 
8-9 jaar Jongens en Meisjes 

10-11 jaar Jongens en Meisjes 
12-13 jaar Jongens en Meisjes 
14-15 jaar Jongens en Meisjes 

16-17 jaar Jongens en Meisjes 

18-34 jaar  Senioren Heren en Dames 

+ 35 jaar Veteranen Heren en Dames 

 

TANTO DORI 

Categorie Geslacht 
Senioren Heren / Dames 

 

KUMITE 

Categorie Jongens / Heren (kg) Meisjes / Dames (kg) 
8-9 jaar -27, +27 -26, + 26 

10-11 jaar -37, -42, -47, -52, -57, +57 -35, -40, -45, +45 

12-13 jaar -42, -47, -52, -57, -63, +63 -40, -45, -50, +50 

14-15 jaar -52, -57, -63, -70, +70 -47, -54, +54 

16-17 jaar -55, -61, -68, -76, +76 -48, -53, -59, +59 

18-34 jaar  -60, -67, -75, -84, +84 -50, -55, -61, -68, +68 

+ 35 jaar -75, -84, +84 -55, -61, +61  

 

Inschrijving: 
 
Inschrijven cq registreren van deelnemers en/of coaches is alleen online mogelijk via 
www.sportdata.org vanaf 1 september 2015.  
 
Inschrijfkosten bedragen voor het onderdeel Kata € 15,-- per deelnemer en per categorie, voor 
het onderdeel Kumite € 15,-- per deelnemer en per categorie en voor het onderdeel Tanto Dori 
bedragen de kosten € 25,-- per team. 
Het inschrijfgeld dient uitsluitend per school/vereniging te worden overgemaakt op het 
rekeningnummer:IBAN:NL04RBRB0850113296, Rekeningnummer:850113296, ten name van 
Stichting WIKF Nederland onder vermelding van de naam van de school, het (eventuele) 
aansluitnummer en het aantal deelnemers (denk aan overboekingstijd). Geen individuele 
betalingen. Andere betalingsmogelijkheden zijn niet toegestaan. Inschrijving + betaling dienen 
uiterlijk op 27 november 2015 binnen te zijn. 
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De coaches en leraren (18jr of ouder) wordt dringend verzocht uiterst zorgvuldig te wegen, er 
bestaat geen extra gewichtsmarge. Men mag zich meerdere keren wegen binnen de officiële 
weegtijd. Er wordt na 27 november niet meer overgeschreven naar een andere leeftijds- en/of 
gewichtscategorie. Dus ook niet op de wedstrijddag. Voor elke categorie geldt de leeftijd en het 
gewicht op de wedstrijddag zelf.  

 
Om vertraging te voorkomen worden alleen de coaches verzocht zich met de paspoorten / 
identiteitsbewijzen aan te melden.  
 

 

Entree: 
 
De entree voor toeschouwers van de Nederlandse Kampioenschappen WADO Karate bedraagt 
€ 5,-- per persoon.  

 

Competitieregels  
 
Systeem:   Herkansing voor de verliezers van de finalisten 
Wedstrijdregels: Volgens het WKF / KBN reglement 
 
 
Tanto dori regels 

 Alleen senioren (18+ inclusief veteranen). 
 Een team bestaat uit twee leden (samenstelling kan ook een mix zijn van man en vrouw) 
 Eerst moet een lid van het team twee aanvallen doen. Na de tweede aanval moet de 

verdediger de tanto afnemen en op zijn beurt twee maal aanvallen. Na de tweede aanval 
van lid twee, moet lid één de tanto weer krijgen en eindigt de demonstratie. 

 De uitvoering is sober en conform de klassieke vorm (zoals ook in de exameneisen bij de 
KBN). Extra technieken of showelementen zijn niet toegestaan. 

 Twee teams: team AKA en team AO; team AKA begint. 
 Jurering via het vlagsysteem.  

 
 

Kata regels 
Het betreft een stijlkampioenschap, er moet een Wado-kata worden gelopen. De keuze is vrij. 
Het gaat erom dat de Kata met vakkundigheid wordt gedemonstreerd en er moet duidelijk te 
zien zijn dat men de traditionele principes van de Kata begrijpt. Wel moet in iedere ronde een 
nieuwe kata getoond worden, behalve in de finale mag een kata herhaald worden.  

 
Kumite regels 
Volgens het WKF systeem.  
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Competitieprogramma (onder voorbehoud) 

 
09.00 uur   Opening Tantodori + Kata (opstellen + groeten) 
09.00 uur  Tantodori 

    Kata 
10.30-11.00  Weging 
11.30 uur  Kumite (opstellen + groeten) 
17.00 uur  Afsluiting 

 
Definitief en gedetailleerd programma zal na de sluitingsdatum op sportdata gepubliceerd 
worden. 

 

Aansprakelijkheid  

Deelname is voor eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel 
en/of diefstal van eigendommen van de deelnemers. 

 

Protectie 

Witte karate-gi, rode en blauwe banden, zachte vuistbeschermers, zachte scheenbeschermers 
(rood of blauw), voetbeschermers (rood of blauw), gebitsbescherming, borstbescherming bij 
dames verplicht. 
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NK Wado is mede mogelijk gemaakt door: 
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