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Scheidsrechtercursus
kata & kumite
Rayon Zuid van de Karate-Do Bond Nederland
organiseert op zondag 20 februari 2022 een
kata en kumite scheidsrechterscursus voor
(aspirant) Vanen en KBN-scheidsrechters,
geïnteresseerde coaches, sporters en andere
geïnteresseerde leden.

Gegevens en voorwaarden m.b.t. de cursus:

Scheidsrechters met een Vanen- of D-licentie
die hun kennis willen ophalen, zijn eveneens
van harte welkom!

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

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! Er is
onbeperkt koffie, thee en water. De lunch moet
je zelf meenemen.

Inhoud cursus: Uitleg kata en kumite reglement
en theorie examen.
Datum: zondag 20 februari 2022
Plaats: NME-Centrum De Elzenhoek, Anna van
Schuurmanstraat 602, 5344 TX te Oss.

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
Docenten: Michel Edel en Michelle Mertens
Kosten: Geen

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

Ambachtsweg 12A
3953 BZ MAARSBERGEN
Tel.: +31(0)343 430 901
Email: info@kbn.nl

Aanmelden: Uiterlijk 16 februari 2022 | via deze
link.
De regelementen die u vooraf dient te bestuderen
zijn te vinden op de website van de KBN
https://www.kbn.nl/kennisbank/scheidsgerecht/

IBAN nr.: NL33INGB0000197306
SWIFT/BIC nr. INGBNL2A
K.v.K. V40408954
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