
 

 

Bunschoten-Spakenburg, 1 december 2022 

Kata selectieprocedure EJK 2023 / EK 2023 / WK 2023 
 

EK / WK 2023  
Voor de categorieën bij het EK en WK in 2023 wordt per categorie door de bondscoach een afweging 

gemaakt of iemand in aanmerking komt om voor te dragen voor uitzending naar het eindtoernooi. 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 alsnog kunnen worden 

ingevuld. * 

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

1. Voor voordracht deelname EK 2023 en WK 2023 wordt in eerste instantie gekeken naar 

een top 24 notering op het laatste WK met minimaal 2 gelopen rondes. Mits vormbehoud 

kan worden aangetoond. 

2. De prestaties op de meetmomenten worden daarna meegenomen in het selectieproces. 

Daarbij wegen de prestaties op internationale toernooien het zwaarst. De meetmomenten 

voor 2023 zijn te vinden op onze website. De laatste 6 meetmomenten worden gewogen 

voor het eindtoernooi.  

3. Als er een gelijke stand is op basis van de meetmomenten wordt de prestatie op het WJK 

2022 meegenomen in de voordracht.  

4. Er wordt ook altijd 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. 

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 worden meegenomen met oog op 

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

de beste internationale prestaties in die klasse te leveren komt punt 4 te vervallen. 

Mocht een meetmoment door omstandigheden komen te vervallen kan de KBN ten alle tijden een 

vervangend meetmoment aanwijzen. 

  

https://www.kbn.nl/kennisbank/topsport/


 

 

EJK 2023  
Prestaties behaalt op het EJK / WJK 2022 worden uiteraard meegenomen in de selectieprocedure EJK 

2023. 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). 

De bondcoach zal hier rekening mee houden in hun voordracht.  

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

eindtoernooien 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 2023 e.v. uit te zenden die een potentiele top 

3 zijn op internationale meetmomenten, of op basis van al de meetmomenten de potentie hebben om 

in de (nabije) toekomst de stap te zetten naar het niveau top 8 of respectievelijk top 16 kandidaat voor 

Nederland op een E(J)K / W(J)K. 

Voor het aankomende EJK 2023 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 / WJK 2022. (een 2e ronde 

behaald (zonder bye) op een WJK betekent voor die categorie een beschermde status. Mits 

vormbehoud kan worden aangetoond.  De meetmomenten voor het EJK 2023 zijn 

gepubliceerd op onze website.  

a. De prestaties op de YL toernooien, en internationale toernooien wegen zwaarder dan 

de ONJK en het NJK. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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). 

Mocht een meetmoment door omstandigheden komen te vervallen kan de KBN ten alle tijden een 

vervangend meetmoment aanwijzen. 

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. 

 

https://www.kbn.nl/kennisbank/topsport/

