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Kumite  

Selectiecriteria voor uitnodiging deelname Nationale Selectie Senioren A en B:  

Uitnodiging bij de Nationale Selectie Kumite Senioren door de KBN geschied bij:  

1. Finalisten op het NK worden uitgenodigd voor de B-selectie om drie trainingen op proef mee te doen. 

Hierna wordt besloten of een sporter deel mag uit maken van de B-selectie.  

Indien er na de drie proeftrainingen wordt besloten dat de sporter geen onderdeel mag uit maken van 

de selectie, dienen er punten ter verbetering worden vastgesteld.  

Ad 1: Verbeterpunten die gesteld zijn voor eventueel terugkeer in de selectie dienen tevens worden 

besproken d.m.v.  het P.O.P formulier met de sporter en de clubtrainer en de bondscoach/assistent 

coach.  

2. Door bij de Top 8 (dat is alleen inclusief een herkansingsronde)op een K1 PL (Premier League) of een 

serie A toernooi te eindigen kom je in aanmerking om mee te trainen in de B-selectie.  

Ieder half jaar wordt er samen met de bondscoach en sporter en club geëvalueerd m.b.v. het P.O.P.-

formulier over de te maken progressie. Na onvoldoende progressie als B-selectie sporter te hebben 

getoond en dit blijkt uit een gedegen evaluatie kan een sporter weer uit de Nationale Selectie gezet 

worden, nadat er afstemming hierover heeft plaatsgevonden met de sporter en club.    

3. Als je als nationaal selectielid bij de top 5 eindigt op een van de officieel door de KBN bekend 

gemaakte EK/WK Serie A of PL (Premier League) meetmomenten,  maak je vanaf dat moment 

automatisch onderdeel uit van de A-selectie. Dit zijn altijd maximaal 2 per gewichtsklasse en altijd de 

2 hoogst genoteerden in hun klasse op de WKF ranking. Na 6 Internationale senior KBN 

meetmomenten val je terug naar de B-selectie als je geen top 5 plaats meer hebt behaald. 

 

4. De Bondscoach /assistent bondscoach kan een sporter van de -21 selectie mee laten trainen met de 

seniorenselectie zonder dat deze onderdeel uit maakt van de A of B-selectie op basis van positieve 

toekomstverwachting. Dit dient wel schriftelijk onderbouwd te worden door de bondscoach en binnen 

1/2 jaar in prestaties ook zichtbaar te zijn.  

5. Indien is vastgesteld door de bondscoach dat je als A of B-selectielid onderdeel uitmaakt van de 

Nationale Selectie, wordt er een topsportprotocol verstrekt aan de sporter die dit dient te 

ondertekenen om onderdeel uit te maken van de Nationale Selectie.  

6. Pas als de bondscoach schriftelijk heeft bevestigd aan het bestuur en de sporter dat deze onderdeel 

uitmaakt van de Nationale Selectie is het formeel.  

7. In alle gevallen waarin deze criteria niet voorziet beslist het bestuur na advies van de bondscoach en 
technisch adviseur. 
 


