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Rayon Noord-Nederland van de Karate-Do 
Bond Nederland organiseert op zaterdag 20 

november 2021 een kata en kumite 
scheidsrechters cursus voor (aspirant) Vanen 
en KBN-scheidsrechters, geïnteresseerde 
coaches, sporters en andere geïnteresseerde 
leden. 
 
Scheidsrechters met een Vanen- of D-licentie 
die hun kennis willen ophalen, zijn eveneens 
van harte welkom! 
 
Heb je belangstelling om als scheidsrechter 
actief te zijn bij een vanen- en/of nationaal 
toernooi, dan is deze cursus iets voor jou! 
 
Na afloop van de cursus kan men theorie 
examen afleggen voor een Vanen-licentie. 
 
Deelname aan de cursus is gratis! De lunch 
moet je zelf meenemen (er is een restaurant). 
 
Als het je leuk lijkt om het karate eens vanuit de 
kant van de scheidsrechter te bekijken, of als je 
meer informatie wilt, mail dan naar info@kbn.nl 

 

Gegevens en voorwaarden m.b.t. de cursus 
 

Inhoud cursus: Uitleg kata en kumite reglement 
en theorie examen. 

 

Datum: zaterdag 20 november 2021 
 

Plaats: Sport- en Cultureel Centrum de Hege 

Fonnen Betelgeuze 2 te Lemmer (Frl) 

(Dojo Shinbukan karate Lemmer). 
 

Meenemen: KBN kata- en kumite-reglement, pen 
en papier 

 

Eisen: De cursus staat open voor leden van de 
KBN die dit jaar 16 jaar of ouder zijn en 
minimaal de 4e kyu bezitten. 

 

Programma:                 
09:45 – 10:00 uur | melden 
10:00 – 12:30 uur | theorie/praktijk kata 
12:30 – 13:00 uur | pauze 
13:00 – 15:30 uur | theorie/praktijk kumite 
15:30 – 16:00 uur | pauze 
16:00 – 17:00 uur | examen kata en kumite 
 

Praktijkexamen: Tijdens een OAV-toernooi 
 

Docent: Peter Edwin Lewerissa 
 

Kosten: Geen 
 

Aanmelden: Uiterlijk 01 november 2021 | stuur 
een e-mail met de volgende gegevens (naam, 
leeftijd, graad en huidige scheidsrechterslicentie(s)) 
naar: info@kbn.nl 

 
 

De regelementen die u vooraf dient te bestuderen 
zijn te vinden op de website van de KBN 
https://www.kbn.nl/wedstrijden/scheidsgerecht/ 
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