
 

 

Maarsbergen, 6 oktober 2021 

KATA SELECTIEPROCEDURE WK 2021/EK 2022/EJK 2022/WJK2022 
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 WK2021/ EK2022. 

In verband met de onzekerheid of meetmomenten doorgaan en of het niveau nog wel toereikend is 

kijken we al coach en bestuur kritisch naar de komende meetmomenten. We zijn daarom genoodzaakt 

om op een andere wijze een keuze in selecties te maken voor deze twee eindtoernooien. De 

bondscoach zal in deze gevallen een voordracht doen die in zijn ogen recht doet aan prestaties en 

ontwikkeling. Met daarbij de opmerking dat we zo snel mogelijk terug willen naar de situatie waar de 

selectiecriteria en meetmomenten weer zijn zoals ze waren voor het jaar 2020. 

In de aanloop naar het komende WK in Dubai is er daarom na overleg met de bondscoach en onze 

aanwezige internationale WKF-referee besloten dat de prestaties van het afgelopen EK in Porec en het 

OKT in Parijs worden meegenomen in de beoordeling om tot een eerste voordracht te kunnen komen 

voor het WK in Dubai. 

KWALIFICATIE WK 2021 

Dat betekent op dit moment dat voor kata heren als dames op basis van deze voor nu zwaarwegende 

prestaties op basis van de afgelopen prestaties EK 2021 OKT Parijs vooralsnog geen reden is om een 

voordracht te doen. 

Echter krijgt de bondscoach op basis van de prestaties op de aankomende aanvullende 

meetmomenten Karate Premier League in Cairo, Karate Premier League Rabat en Karate Premier 

League in Moscow de gelegenheid om mogelijk toch tot een extra voordracht te besluiten in die 

categorie. Hiervoor zal er minimaal een top 16 plaats gehaald moeten worden met minimaal 2 

gewonnen ronden, maar dat is mede afhankelijk van het deelnemersveld (aantal en kwaliteit). Hier 

kunnen achteraf geen rechten aan worden ontleend om een kwalificatie af te dwingen. Dit is ter 

beoordeling aan de bondscoach of deze wel of geen voordracht in deze situatie doet met een goede 

onderbouwing. Het bestuur neemt uiteindelijk het definitieve besluit alvorens er een selectie bekend 

gemaakt wordt. 

KWALIFICATIE EK 2022 
Voor de twee kata categorieën op het EK 2022 wordt per categorie door de bondscoaches een 

afweging gemaakt of iemand in aanmerking komt om voor te dragen voor uitzending naar het EK 2022. 

Met een onderbouwd advies, waarbij gekeken wordt naar onderstaande punten, zal na overleg tussen 

de bondscoach en het KBN-bestuur gekozen worden of en zo ja welke categorieën wordt ingevuld. * 

Hierbij wordt eerst gekeken naar punt 1 en vervolgens naar punt 2 enzovoort. 

1. Voor voordracht deelname EK 2022 wordt in eerste instantie gekeken naar een top 16 notering 

op het WK met minimaal 2 rondes zijn doorgekomen. 

2. Dan de prestaties op PL Cairo, PL Moscow, Serie A Salzburg, Banzai Cup senioren, Grand Prix 

in Pilsen, en de komende NK-senioren worden daarna meegenomen in het selectieproces. Daarbij 

wegen de prestaties op internationale toernooien het zwaarst. Alleen een prijs halen op het NK 

betekent geen automatische voordracht EK 2022. De KBN behoudt het recht voor om een 

meetmoment toe te voegen als die zich aandient en een veilige deelname kan plaatsvinden. 

3. Er wordt ook gekeken naar de presentie, inzet en ontwikkeling tijdens de CT-en. Hiervoor zal 

een beoordeling/ POP lijst voor worden bijgehouden door de bondscoaches. Dit is enkel ter beoordeling 

door de bondscoach. 



 

 

4. De bondscoach maakt 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 en 3 worden meegenomen met 

oog op voordracht en uiteindelijke selectie. Als iemand zich buiten de selectie zich heeft gekwalificeerd 

door de beste prestatie in die klasse te leveren komt punt 3 te vervallen. 

NB: Om in aanmerking te komen voor uitzending op basis van bovenstaande criteria is schriftelijk 

akkoord nodig middels een email naar info@kbn.nl 

De meetmomenten die van toepassing zijn voor het EJK/ WJK 2022 

KWALIFICATIE EJK 2022 /WJK 2022 
Prestaties behaalt op het EJK 2021 dat wel heeft plaatsgevonden worden uiteraard meegenomen in 

de selectieprocedure EJK 2022. 

De bondscoach zal op basis van de prestaties op onderstaande meetmomenten en prestaties op 

eindtoernooien (EJK 2021) 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 door-

ontwikkelen, zeker in die gevallen waarbij er meerdere karateka’s in eenzelfde categorie in de selectie 

zitten. 

Uitgangspunt van de KBN is om karateka’s naar het EJK 2022 uit te zenden die op het EJK 2021 in ieder 

geval 1 ronde zijn doorgekomen in hun categorie, of op basis van de komende meetmomenten 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 2022 zullen wij het volgende meenemen in het vaststellen van onze 

voordracht. Van punt 1 naar punt 3 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. Er wordt gekeken naar behaalde prestaties op het afgelopen EJK 2021. (Een ronde 

doorgekomen is automatisch een beschermde status voor een voordracht EJK 2022) (mits 

vormbehoud wordt aangetoond op komende meetmomenten) 

2. De meetmomenten EJK 2022 zijn (Open Liège, Banzai Cup, YL Venice Cup 2021, ONJK en het 

NJK 2021), De meetmomenten WJK 2022 zijn de meetmomenten EJK 2022 en YL Porec Kroatië 2022 

en (twee rondes doorgekomen op het EJK 2022 is automatisch een beschermde status voordracht WJK 

2022, mits vormbehoud wordt getoond). De prestaties op de YL en Buitenlandse toernooien, wegen 

zwaarder dan de ONJK en NJK. 

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

deelname kan plaatsvinden. 

3. Er wordt gekeken naar de presentie, inzet en ontwikkeling tijdens de CT-en. Hiervoor zal een 

score/beoordeling lijst voor worden bijgehouden door de bondscoach. Hiervoor zal een 

beoordeling/POP lijst voor worden bijgehouden door de coaches. Dit is enkel ter beoordeling door de 

bondscoaches. 

 



 

 

 

4. De bondscoach maakt 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. 

5. Enkel bovenstaande punten 1,2,3,4 worden meegenomen met oog op voordracht en 

uiteindelijke selectie, waarbij rekening gehouden wordt met het deelnemersveld (Aantal en kwaliteit). 

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

deelname kan plaatsvinden. 

NB: Om in aanmerking te komen voor uitzending op basis van bovenstaande criteria is schriftelijk 

akkoord nodig middels een email naar info@kbn.nl.  

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. 
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