Maarsbergen, 30 november 2020

KUMITE SELECTIEVOORWAARDEN 2021
Vanwege de COVID-19 zijn we allemaal in een uitzonderlijke situatie gekomen waarbij er geen of
onvoldoende meetmomenten zijn om te kunnen selecteren voor de eindtoernooien EJK/ EK 2021.
Voor het WK 2021 is het nog te vroeg om dezelfde conclusie te trekken. In verband met de onzekerheid
of het meetmoment doorgaat en of het niveau nog wel toereikend is vervallen daarom ook de
overgebleven meetmomenten. We zijn daarom genoodzaakt om op een andere wijze een keuze in
selecties te maken voor deze twee eindtoernooien. De bondscoaches doen in deze gevallen een
voordracht die in hun ogen recht doet aan prestaties en ontwikkeling van het afgelopen jaar.

EJK 2021
Prestaties behaalt op een meetmoment voor het EJK 2021 dat wel heeft plaatsgevonden worden
uiteraard meegenomen in de selectieprocedure. Bij de U16, U18 en U21 hebben we vanwege de
leeftijdsverandering en/of lichamelijke ontwikkeling van selectieleden vaak te maken met wisseling
van categorieën (leeftijd en/of gewicht). Door het ontbreken van de meetmomenten voor het
aankomende EJK 2021 kan dit voor situaties zorgen waarbij er gekozen moet worden tussen meerdere
karateka’s met de kwaliteiten om Nederland op een EJK te kunnen vertegenwoordigen.
De bondscoaches zullen op basis van de prestaties op voorgaande meetmomenten en prestaties op
eindtoernooien (EJK / WJK) een voordracht indienen en toelichten bij en aan het KBN-bestuur. Naast
behaalde prestaties zullen de bondscoaches ook de inzet, aanwezigheid en ontwikkeling tijdens het
afgelopen jaar meenemen doordat karateka’s zich op deze leeftijd snel en sterk kunnen doorontwikkelen, zeker in die gevallen waarbij er meerdere karateka’s in eenzelfde categorie in de selectie
zitten.

Wij willen benadrukken dat de karateka’s voorgedragen zullen worden die op basis van de hieronder
opgestelde criteria in onze ogen het meeste recht hebben op uitzending naar het EJK 2021 en daar de
meeste kans maken op een topprestatie. Karateka’s die al eerder uitgekomen zijn op een EJK / WJK
hebben in het verleden aangetoond destijds aan de gestelde criteria te hebben voldaan. Dit wordt
meegenomen, echter is het geen garantie op een plekje in de EJK-selectie voor 2021.
Karateka’s die recent 14 geworden zijn en/of nog niet eerder geselecteerd zijn geweest voor een EJK
maar die zich in het afgelopen jaar sterk hebben ontwikkeld zouden met een weloverwogen motivatie
van de bondscoaches ook voorgedragen kunnen worden voor een plek in de EJK-selectie.
Uitgangspunt van de KBN is om karateka’s naar het EJK 2021 uit te zenden die nu medaillekandidaat
zijn op het EJK 2021 of de potentie hebben om in de (nabije) toekomst de stap te zetten naar het
niveau van medaillekandidaat voor Nederland op een E(J)K / W(J)K.

Voor het aankomende EJK 2021 zullen wij het volgende meenemen in het vaststellen van onze
voordracht. Van punt 1 naar punt 5 geeft de wegingsfactor aan welke het zwaarst weegt tot minder
zwaar, waarbij wel alle punten als belangrijk worden gezien en zullen bijdragen aan de besluitvorming:
1.
2.
3.

Er wordt gekeken naar behaalde prestaties op het WJK 2019 en EJK 2020.
Het meetmoment (WKF Venice Cup 2019) dat heeft plaatsgevonden in december 2019 dat
al als meetmoment bepaald was voor het EJK 2021.
Door het wegvallen van (bijna) alle meetmomenten worden de internationale
meetmomenten vanaf 1 juli 2019 extra meegenomen (WKF YL Umag, Lion Cup en NJK +
ONJK 2019).

4.

Er wordt gekeken naar de presentie, inzet en ontwikkeling tijdens de CT-en. Hiervoor zal
een score/beoordeling lijst voor worden bijgehouden door de bondscoaches. Dit is enkel ter
beoordeling door de bondscoaches.
De bondscoaches maken op basis van bovenstaande punten een voordracht welke in samenspraak
met het KBN-bestuur wordt besproken en getoetst en vervolgens zal resulteren in een definitieve
selectie na akkoord door het Bondsbestuur.
* Er kunnen geen rechten worden ontleend aan bepaalde prestaties die in het verleden zijn behaald
of aan de stand op de WKF-ranking. Dit wil zeggen dat er een voordracht en selectie zal plaatsvinden
enkel op basis van de hierboven beschreven criteria.
NB: Om in aanmerking te komen voor uitzending op basis van bovenstaande criteria is schriftelijk
akkoord nodig middels een e-mail naar geoffrey.berens@kbn.nl en info@kbn.nl

De KBN behoudt het recht voor om een meetmoment toe te voegen als die zich aandient en een veilige
deelname kan plaatsvinden.

SENIOREN
PRIMAIRE KWALIFICATIE EK 2021
Voor het aankomende EK 2021 zullen wij het volgende meenemen in het vaststellen van onze
voordracht.
1.
De 6 karateka’s die zijn geplaatst en/of zich via het NKT zullen plaatsen voor het OKT in
Parijs plaatsen zich tevens voor het EK 2021.

SECUNDAIRE KWALIFICATIE EK 2021
Voor de categorieën die niet op het programma staan op het OKT en de OS wordt per gewichtsklasse
door de bondscoaches een afweging gemaakt of iemand in aanmerking komt om voor te dragen voor
uitzending naar het EK 2021. Met een onderbouwd advies, waarbij gekeken wordt naar onderstaande
punten, zal na overleg tussen de bondscoaches en het KBN-bestuur gekozen worden of en zo ja welke
categorieën alsnog kunnen worden ingevuld. *
Hierbij wordt eerst gekeken naar punt 1 en vervolgens naar punt 2:
1.
2.

De PL Rabat in April 2021 wordt meegenomen in het selectieproces.
Er wordt gekeken naar de presentie, inzet en ontwikkeling tijdens de CT-en. Hiervoor zal
een score/beoordeling lijst voor worden bijgehouden door de bondscoaches. Dit is enkel ter
beoordeling door de bondscoaches.

De bondscoaches maken op basis van bovenstaande punten een voordracht welke in samenspraak
met het KBN-bestuur wordt besproken en getoetst en vervolgens zal resulteren in een definitieve
selectie na akkoord door het Bondsbestuur.
* Er kunnen geen rechten worden ontleend aan bepaald prestaties die in het verleden zijn behaald of
aan de stand op de WKF-ranking. Enkel bovenstaande punten 1 en 2 worden meegenomen met oog
op voordracht en uiteindelijke selectie.
NB: Om in aanmerking te komen voor uitzending op basis van bovenstaande criteria is schriftelijk
akkoord nodig middels een e-mail naar geoffrey.berens@kbn.nl en info@kbn.nl
De KBN behoudt het recht voor om een meetmoment toe te voegen als die zich aandient en een veilige
deelname kan plaatsvinden.

