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Voorwoord 

 
Geachte leden, 

Voor u ligt het jaarverslag van 2019. In het jaarverslag zijn opgenomen de verslagen van de 
activiteiten van de verschillende commissies en andere organisatieonderdelen in 2019. Daarnaast 
wordt verslag gedaan van de financiële resultaten en de financiële positie van de KBN in het jaar 
2019 

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van bestuurlijke rust en ervoor zorgen dat de basis op 
orde komt. Als ik met u terug mag kijken kunnen we nu vaststellen dat dit voor een groot deel is 
gelukt. We hebben in 2019 met twee daadkrachtige nieuwe bestuurders een stabiele samenstelling 
gekregen, maar we zijn nog niet stabiel genoeg als bestuur vanwege een tekort aan bestuurders.  We 
hebben zoals u zelf kunt lezen in het financieel jaarverslag een betere financiële positie weten te 
realiseren wat een goede start is naar de toekomst. Dit als we tenminste alert blijven op de uitgaven 
en gewoon binnen de begroting onze activiteiten blijven realiseren. De organisatie kan weer verder 
worden opgebouwd met een bestendige koers naar de toekomst. Dit hebben we samen met u weten 
te realiseren. We zullen dit ook altijd samen moeten blijven doen. We hebben ook ambities om de 
KBN op verschillende gebieden te laten groeien. Er is in 2019 weer een KBN leraar opleiding gestart 
waarvan we de eerste geslaagden binnenkort kunnen verwelkomen.  We starten ook gelijk weer met 
een nieuwe cyclus van onze opleidingen om nieuwe instroom te behouden. We hebben in 2019 de 
eerste groep geslaagden voor het KBN jeugd Dan examen gehad. Er is een brede KBN 
vertegenwoordiging van alle platformen in de Dangraadadviescommissie gerealiseerd. We hebben in 
2019 een coachlicentie geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat coaches op de hoogte blijven van de 
reglementen en dat we onze vrijwillige scheidsrechters nog beter hun werk kunnen laten doen. 

We kunnen de organisatie nu weer gaan opbouwen, zonder vrees, zonder blaam, op basis van de 
feiten. Het uitgangspunt is nu een stuk beter met een eigen vermogen van EUR 52.642 per 31 
december 2019. 

Ook het afgelopen jaar was een jaar met veel opruimwerkzaamheden en achterstallig onderhoud op 
diverse portefeuilles. Er liggen een aantal uitdagingen op het neerzetten van een bestendige koers 
voor de KBN. Waar iedereen meedoet met de KBN om onze trots onze passie voor budo en sport uit 
te dragen op een respectvolle wijze, en waar ook de lasten door alle leden worden gedragen en niet 
door een kleine groep. Als wij dat niet met elkaar doen, wie moet dat dan doen? 

In deze moeilijke Corona periode hebben diverse ondernemers moeite om hun hoofd boven water te 
houden. We beseffen dat het voor zowel de sportscholen als voor de (top) sporters een hele lastige 
tijd is waar ambities, dromen en doelstellingen niet gerealiseerd kunnen worden. He blijkt ook eens 
temeer dat we elkaar juist nodig hebben om vooruit te komen in alles wat je doet. Dat stemt hoopvol 
voor de toekomst. Het is ook een periode waarin er wordt nagedacht over de toekomst en waar we 
eventueel kunnen leren van de huidige situatie. 

Met sportieve groet, 

 
Karate-do Bond Nederland 
Eddy Marques 
Voorzitter   
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1. Overzicht aantallen leden en verenigingen 

In 2019 is er, ten opzichte van 2018, een lichte stijging te zien in het totaal aantal leden. In de 
verschillende overzichten op deze en de volgende pagina is te zien hoe de aantallen sportscholen zijn 
verdeeld per stijlgroepering en hoe de aantallen leden zich verhouden per contributiegroep en 
vergeleken met eerdere jaren.  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KBN op 08 december 2019 zijn twee Leden van 
Verdienste benoemd.  

 

Overzicht leden 2019 
Contributiecategorie Aantal 

Leden t/m 10 jaar 1222 

Leden 11 t/m 15 jaar 1836 

Leden vanaf 16 jaar 4753 

Scholen 196 

Ereleden/lid van verdiensten 21 

Vriend 459 

Overig 86 

Totaal 8573 

 

Overzicht aangesloten scholen per stijl 2019 
Stijl Scholen 

Dento Shito Ryu 6 

Gensei Ryu 3 

(Okinawa) Goju Ryu 9 

Inoue Ha Shito Ryu 7 

Kempo 1 

Kyokushinkai 28 

Kyokushinkai 4 FvdN 1 

Kyokushinkai 4 JvdH 3 

Shito Ryu 1 

Shorin Ryu/ Seito Kan 1 

Shotokan 25 

Shotokan 4 44 

Shotokan Ryu NL 8 

Wado Ryu 59 

Totaal 196 
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Overzicht ledenaantal vanaf 1993    

Meetpunt 31 december  

Jaar Aantal leden  Jaar Aantal leden  Jaar Aantal leden  Jaar Aantal leden 

2019 8.573  2012 8.593  2005 8.812  1998 7.693 

2018 8.505  2011 8.845  2004 8.599  1997 8.194 

2017 8.708  2010 8.800  2003 8.618  1996 8.735 

2016 8.566  2009 8.837  2002 8.826  1995 8.851 

2015 8.514 
 

2008 8.648  2001 8.325  1994 8.874 

2014 8.776 
 

2007 7.999  2000 8.569  1993 9.160 

2013 8.891 
 

2006 ?  1999 8.404    
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2. Jaarverslag Topsport 2019 

Naam Commissie Topsport: Kata & Kumite 

Samensteller(s) Eddy Marques  

Leden Geoffrey Berens, Ulrich Smeins, Virgil Fisser, Vicky Panetsidou, Almir Skrijelj, 
Wim Mallens, Willeke van den Hoofdakker 

 

Topsport: Kumite 

Senioren 
Activiteiten en resultaten: 

In het kalenderjaar 2019 is er vanuit de KBN deelgenomen aan verschillende Premier League (PL) 
toernooien, Serie A toernooien en het EK 2019 als eindtoernooi.  
 
K1 PL Parijs 
Tijdens Parijs werden er geen medailles behaald. Bryan Lusse wist de kwartfinale te bereiken.  
 
K1 PL Dubai 
Tijdens het toernooi in Dubai kon Geoffrey helaas niet aanwezig zijn in verband met het hartinfarct 
van zijn vader en zijn operatie als gevolg daarvan. Tijdens dit toernooi reikte Ingrid Creemers tot de 
9e plaats en Tyron behaalde een 7e plaats.  

 
K1 Serie A Salzburg 
Lynn Snel vocht een sterk toernooi en behaalde een 9e plaats in een grote poule en wist enkele 
sterke partijen met winst af te sluiten.  

Timothy Petersen vocht zijn eerste toernooi na zijn blessure welke hij opliep in aanloop naar het WK 
2018. Een sterk optreden waarin hij reikte tot de kwartfinale. Helaas versperde Poorshab (Iran) hem 
de weg naar de halve finale en verloor Poorshab daarna van Aktas (Turkije).  

Tyron Lardy won zijn voorrondes en versloeg de #1 van de wereld Ganzjadeh (Iran) in de kwartfinale. 
In de halve finale verloor Tyron helaas waardoor hij mocht vechten voor brons. Daarin verloor hij nipt 
van een Wit-Rus, een 5e plaats voor Tyron.   

 
EK Guadalajara 
Op het EK hadden we goede verwachtingen op minimaal één medaille en kans op meer. De twee 
grootste kanshebbers (Tyron en Timothy) lukte het niet om een topprestatie neer te zetten en 
verloren beiden hun eerste ronde.  

Bij de dames ging het een stuk beter, Ingrid Creemers wist de kwartfinale te bereiken en kreeg 
daarna ook herkansing. Helaas verloor ze daarin haar eerste partij, 7e plaats.  

Lynn Snel kreeg ook herkansing en won daar haar partij. Het leverde haar uiteindelijk een 7e plaats 
op.  
 
Sherilyn Wold kwam haar rondes door en vocht in de halve finales tegen Quirici waarin ze op hantei 
haar meerdere moest erkennen. In de bronzen finale vocht ze tegen een Deense. Ze verloor deze 
wedstrijd en eindigde hiermee op de vijfde plaats.   
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Het Damesteam wist de eerste ronde te winnen waarna ze in de tweede ronde tegen Italië kwamen. 
Daarin werden ze (fysiek) afgetroefd. Italië verloor later in de halve finale waardoor er geen 
herkansing in zat.  
 
K1 PL Rabat 
In Rabat behaalde Lynn Snel een 9e plaats en Tyron Lardy een 7e plaats.  
 
K1 Serie A Istanbul 
Tijdens dit toernooi reikte Tyron Lardy tot de kwartfinale. 
 
EG Minsk 
Tyron Lardy kreeg een uitnodiging om deel te nemen aan de European Games in Minsk. Vanuit het 
oogpunt van zijn Olympische maatwerktraject vanuit NOC*NSF is Rene Oerlemans als zijn coach 
meegereisd naar dit toernooi. Helaas is het hem niet gelukt een medaille te behalen waardoor het 
traject vanuit NOC*NSF beëindigd werd. 
 
Samenvattend 

Dit kalenderjaar zijn de resultaten van de seniorenselectie erg tegengevallen. Binnen de selectie 
hebben we karateka’s die al hebben aangetoond de potentie en kwaliteiten te hebben om medailles 
te winnen op PL toernooien en EK’s en WK’s.  

Het is dit jaar niet gelukt om dat niveau een heel toernooi op de mat te laten zien. Soms werd er 
twee of drie partijen goed gevochten en werd het de volgende partij minder i.p.v. een hoger niveau 
te laten zien tegen steeds betere tegenstanders.  
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Cadetten, junioren en U21 
Activiteiten en resultaten: 

 
EJK 2019 Aalborg 

Naam  Categorie Goud Zilver Brons 5e plaats Top 8 

Melissa van Oudenaarden U18 -59 kg  X    

Gino Philippen  U16 -63 kg   X   

Nadine Hollander U18 -53 kg    X  

Bryan Lusse  U21 -75 kg    X  

Joël van Moerkerk U21 -84 kg     X 

Robin van Wezel U16 -47 kg     X 

 
Met de twee behaalde medailles, twee 5e plaatsen en nog twee top 8 klasseringen is er redelijk 
gepresteerd in Denemarken. Zeker bij de U16 en U18 is er progressie zichtbaar. Van de groep in de 
U21 categorie was vooraf meer verwacht op basis van de prestaties tijdens de toernooien 
voorafgaand aan het EJK. Al met al een mooie basis om mee aan de slag te gaan richting het WJK 
eind oktober in Chili. 

 

WJK Chili 2019 

Naam  Categorie Goud Zilver Brons 5e plaats Top 8 

Floris Sujecki U16 -63 kg    X  

Ashley Kakiay U16 -54 kg    X  

Sebastiaan van Teeffelen U16 -57 kg     X 

 

Van de karateka’s die mee zijn geweest naar het WJK hebben de U16 karateka’s het het best gedaan. 
Van de 4 hebben er drie een top 8 klassering behaald. Van deze drie waren er twee debutanten op 
een eindtoernooi en Sebastiaan verbeterde zich na een 9e plaats op het EJK in Aalborg met zijn 7e 
plaats op dit WJK.  

Het WJK was een bijzonder toernooi te noemen met in aanloop naar het toernooi één van onze 
karateka’s die zijn paspoort verloor op het vliegveld in Amerika. Bij aankomst in Santiago was de 
situatie geëscaleerd met iedere dag demonstraties die uitliepen op rellen en chaos met het leger en 
traangasgranaten door de straten. Hierdoor moesten alle sporters die niet moesten vechten verplicht 
de gehele dag in het hotel blijven.  

De U18 en U21 karateka’s hebben onvoldoende gepresteerd om een podiumplek af te dwingen. 

WKF Youth League  

Op de verschillende Youth League toernooien zijn ter verschillende medailles en Top 5 klasseringen 
behaald door onze karateka’s.  
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Bijvoorbeeld een gouden medaille van Sennah Mamadeus op het WKF YL toernooi in Umag, Floris 
Sujecki wist een Top 5 prestatie neer te zetten. In Limassol wist Ashley de Top 5 te behalen. In 
Limassol behaalden naast Ashley Kakiay ook Kaine van der Dussen en Issam Najdi een 5e plaats 

 

Aanvulling 

Voor 2020 blijft het belangrijk in te zetten op de mentale gesteldheid van de karateka’s en met name 
hen erop attenderen dat zij hier zelf in moeten investeren.  

 

Jeugd 
Activiteiten  

De bondstrainer kumite jeugd, Vicky Panetsidou, vond het jaar 2019 erg productief en positief! We 
hebben één keer per maand getraind met de jeugdselectie. Opvallend was dat iedereen erg gefocust 
was op belangrijke objecten om beter te worden. Tegelijkertijd is het lastig om als trainer/coach de 
karateka’s beter te maken als je ze slechts één keer per maand ziet. Toch hebben we allemaal ons 
best gedaan en ‘we’ hebben goede resultaten neergezet op nationaal en internationaal niveau.  
 
Aangezien de bondstrainer zelf ook actief is als sporter en lid is van de WKF Athlete Commissie had zij 
snel toegang tot belangrijke informatie. Dit heeft zij ingezet door de karateka’s spoedig te informeren 
bij bijvoorbeeld regelwijzigingen, maar ook nieuwe technieken en tactieken toe te passen tijdens de 
trainingen en wedstrijden. Vicky heeft de focus tijdens de training meerdere malen gelegd op 
realiteit, sparringspartijen en aanpassingen op het gevecht.  
 
De bondstrainer is erg tevreden met het werk en de passie van de jeugdige karateka’s. Wat ze lastig 
vond, was om sommige karateka’s door te sturen naar de U21 groep. Dit had duidelijk effect op de 
groep en de motivatie.  
 

“We trainen maar één keer per maand maar geven altijd 100% van onze tijd.  
Ik ben ontzettend trots op deze selectie!” - Vicky Panetsidou 
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Topsport: Kata 

Gedurende het hele jaar werd met de KBN Kata werkgroep samengewerkt aan communicatie van de 
meetmomenten, selectiecriteria voor deelname aan E(J)K, W(J)K, regels i.v.m. doorstroming naar 
andere leeftijdscategorie binnen de selectie en de planning rondom selectietrainingen voor het jaar 
2020. Verder werd aandacht besteed aan de reguliere selectietrainingen, verdeling van de trainingen 
voor de U16 en U21 & senioren en verdere ontwikkeling van sporters. 
 

Algemeen 
Activiteiten en resultaten 
Januari: 
Op 12 januari zijn tijdens de Milon Cup, Bettembourg, Luxemburg de volgende resultaten behaald: 

- 2 x goud 
- 2 x zilver 
- 4 x brons 

 
Februari: 
In februari hebben de Kata selectieleden deelgenomen aan het EJK in Aalborg, Denemarken. Het Kata 
gedeelte van de KBN-delegatie bestond uit vier atleten en de bondscoach. Samenstelling: 

• Bondscoach  
• 1 sporter in de categorie Kata Individueel dames cadetten 
• 1 sporter in de categorie Kata Individueel dames junioren 
• 1 sporter in de categorie Kata Individueel heren U21  
• 1 sporter in de categorie Kata Individueel heren junioren 

Resultaat: 

• 1 x 5e Plaats in de categorie Kata Individueel dames Cadetten 

 
Maart: 
Tijdens de Series A in Salzburg, Oostenrijk op 1 maart zijn geen prijzen gewonnen. 
 
Op 10 maart zijn tijdens de Benelux Open, Amsterdam de volgende resultaten behaald: 

• 5 x goud 
• 5 x zilver 
• 7 x brons 
• Team goud 

 
Tijdens het EK senioren op 28 maart in Spanje zijn er geen medailles behaald. Samenstelling team: 

• Bondscoach  
• 1 sporter in de categorie Kata Individueel dames  
• 1 sporter in de categorie Kata Individueel heren 

Resultaat: 
• Er was een 7e plaats in de categorie Kata dames 

 
Op 17 maart zijn de NK Senioren gehouden. Tijdens de NK werden door de sporters van de kata 
selectie de volgende resultaten behaald: 

• 2 x goud 
• 2 x zilver  
• 4 x brons 



 

Jaarverslag KBN 2019   Pagina 11 van 28 

April: 
Tijdens de Int. WW Cup in Duitsland op 13 april zijn door de Kata sporters van de selectie de 
volgende resultaten behaald: 

• 1 x goud 
• 4 x zilver 
• 3 x brons 
• Team goud 

De leden van de KBN Kata selectie hebben op 27 april tijdens de Krokoyama Cup in Koblenz, 
Duitsland de volgende resultaten bereikt: 

• 1 x goud 
• 3 x zilver 
• 2 x brons 

 
Mei: 
Tijdens de Serie A in Istanbul zijn er geen resultaten behaald. 
 
Juni: 
Bij de Rotterdam Cup op 2 juni hebben de leden van selectie de volgende resultaten behaald: 

• 2 x goud 
• 4 x zilver 
• 5 x brons 

 
Tijdens de Austrian Junior Open zijn de volgende resultaten behaald: 

• 1 x goud 
• 1 x brons 
• Team goud 

 
Juli: 
Aandacht besteed aan: 

• Reguliere selectietrainingen 
• Verdere ontwikkeling van de sporters 
• Planning 

 
Augustus:  
Geen trainingen/meetmomenten i.v.m. zomervakantie. 

 
September: 
Op 20 september hebben de selectieleden tijdens de Lion Cup in Strassen, Luxemburg de volgende 
resultaten behaald: 

• 1 x goud 
• 1 x brons 

Oktober: 
Tijdens de Banzai cup in Berlijn, Duitsland zijn de volgende resultaten behaald: 

• 1 x goud 
• 3 x zilver 
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Tijdens het ONKJ hebben de selectieleden de volgende resultaten behaald: 

• 5 x goud 
• 5 x zilver 
• 10 x brons 

In oktober hebben de Kata selectieleden deelgenomen aan het WK Cadetten, junioren en U21 in 
Santiago, Chili. Het Kata gedeelte van de KBN-delegatie bestond uit vier atleten en de bondscoach. 
Samenstelling: 

• Bondscoach 
• 1 sporter in de categorie Kata Individueel dames Cadetten 
• 1 sporter in de categorie Kata Individueel heren Cadetten 
• 1 sporter in de categorie Kata Individueel heren Junioren 
• 1 sporter in de categorie Kata Individueel heren U21 

Resultaat:  

• Geen top 8 klassement/geen medailles. 

 
November: 
Tijdens de Liege Open in België zijn de volgende resultaten behaald: 

• 1 x goud 
• 4 x zilver 
• 5 x brons 

 
Tijdens het NK -21 werden de volgende resultaten behaald: 

• 6 x goud 
• 6 x zilver 
• 12 x brons 

 
December: 
Tijdens de WKF Youth League in Venetië, Italië zijn er geen podiumplaatsen behaald. 
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Overzicht Prestaties Kata 2019 

(Meetmomenten) 

Toernooi Goud Zilver Brons Totaal 

Milon Cup 2 2 4 8 

Benelux Open 6 5 7 18 

NK senioren 2 2 4 8 

WW cup 2 4 3 9 

Krokoyama cup 1 3 2 6 

Rotterdam cup 2 4 5 11 

Austrian Junior Open 2  1 3 

Lion cup 1 3  4 

ONJK 5 5 10 20 

Liege Open 1 4 5 10 

NK-21 6 6 12 24 
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Jeugd en cadetten 
Activiteiten  

Per 1 januari 2019 is er een verandering doorgevoerd binnen de kataselectie. De leeftijdscategorie 
12/13 jaar en de 14/15 jaar (cadetten) zijn samengevoegd. Almir Skrijelj had als bondscoach alle 
categorieën (12/13, cadetten, junioren en senioren) onder zijn hoede. Besloten is om een nieuwe 
indeling te maken waardoor er meer tijd en aandacht kan worden besteed aan de junioren en 
senioren categorieën, en voor de overige leeftijdscategorieën. 

Wim Mallens is vanaf genoemde datum aangesteld als bondstrainer voor de jongste 
leeftijdscategorieën. De trainingen voor deze categorieën zijn vanaf genoemde datum verplaatst van 
Amstelveen naar Oud-Beijerland naar Sportschool Hans Roos. Deze locatie heeft een zwevende vloer 
en een afgescheiden zit gedeelte voor de ouders met uitzicht op de oefenruimte. 

De nadruk bij de trainingen ligt met name op de basistrainingen, waarbij snelheid, explosiviteit, 
kracht, sprongkracht en standenverplaatsingen onderdelen zijn die tijdens iedere les steevast 
terugkomen. Maar ook is er veel aandacht voor conditietraining, waarbij interval- en Pyramide 
trainingen een vast onderdeel vormen. De trainingen vinden één keer per maand plaats, tien keer 
per jaar. Tijdens de zomervakantie vinden er geen trainingen plaats. 

De groep 12/13 jaar en cadetten is de kweekvijver voor de toekomst. De gezamenlijke selectie 
bestaat uit 24 talenten. Waarbij in de cadettencategorie de mogelijkheid bestaat, mits voldaan wordt 
aan de daarvoor geldende criteria, uitgezonden te worden naar het EK en/of WK. 

Het afgelopen jaar is er één uitzending geweest naar het EJK in Aalborg, Denemarken. Selina Cicek 
eindigde op een 5e plek bij de cadetten. 

Er zijn twee uitzendingen geweest naar het WJK in Santiago, Chili. Uitgezonden zijn Jamie Bo Schaap 
bij de dames en bij de heren is dat Christopher Huang. Beiden zijn gestrand in de eerste ronde.  
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3. Jaarverslag Breedtesport 2019 
Naam Commissie Breedtesport 

Samensteller(s) Ronald van Oostrom, Lonneke Meijer 

 
In 2019 zijn er in het totaal 19 OAV aanvragen ingediend. Hiervan zijn 17 OAV toernooien 
daadwerkelijk uitgevoerd. In het totaal zijn er in 2019 8 vanencompetities georganiseerd in de regio’s 
Noord (Leeuwarden), Midden (Harderwijk) en Zuid (Tilburg of Oisterwijk). De andere 9 evenementen 
boden top- en/of breedtesport wedstrijden met: 

• Alleen kumite categorieën (3 toernooien),  
• Alleen kumite teams categorieën (1 toernooi), 
• Kata en kumite categorieën (5 toernooien). 

In onderstaande tabel zijn de OAV toernooien per maand weergegeven.  

Januari  
   
Februari  
03 feb OAV – Pepper Cup (2019002) Kumite 
10 feb OAV – Vanen Zuid (2019007) Vanen 
16 feb OAV – Vanen Midden (2019013) Vanen 
24 feb OAV – Open Friese Kampioenschappen (2019001) Kata & kumite 
Maart  
10 mrt OAV – Benelux Open (2019006) Kata & kumite 
April  
07 apr OAV – Amsterdam Cup (2019005) Kumite 
Mei  
11 mei OAV – Vanen Midden (2019014) Vanen 
19 mei OAV – Vanen Zuid (2019008) Vanen 
Juni  
02 jun OAV – Rotterdam Cup (2019004) Kata & kumite 
15 jun OAV – Open Zeeuwse (2019011) Kata & kumite 
22 jun OAV – Vanen Friesland (2019016) Vanen 
Juli  
   
Augustus  
   
September  
07 sep OAV – Open West Brabantse (2019010) Kata & kumite 
Oktober  
12 okt OAV – Vanen Midden (2019017) Vanen 
November  
03 nov OAV – Vanen Zuid (2019019) Vanen 
December  
07 dec OAV – Battle of the Teams (2019015) Kumite teams 
14 dec OAV – Vanen Midden (2019018) Vanen 
21 dec OAV – Karate Cup Sittard (2019013) Kumite 

 

Verder is in 2019 het nieuwe OAV-reglement ingevoerd. Hierdoor is er een verbetering in de proces-
aanpak en aanvraag voor toernooien en wordt er zorgvuldiger met materialen omgegaan door de 
ingestelde borg.   
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KBN evenementen 

In 2019 heeft de KBN vier evenementen georganiseerd, te weten:  

• 17 maart: Nederlandse Kampioenschappen Senioren, Teams & I-Karate 
• 14 & 15 september: Open Nederlandse Jeugd Kampioenschappen (ONJK)  
• 29 september: Jeugd Karate Dag 
• 23 & 24 november: Nederlandse Kampioenschappen Jeugd & I-Karate 

 

De NK Senioren, Teams & I-Karate, de Jeugd Karate Dag en de NK Jeugd & I-Karate vonden plaats in 
Sporthal De Oosterpoort te Zoetermeer in samenwerking met Budoschool Kai Sei. De Open 
Nederlandse Jeugd Kampioenschappen vond plaats in het Topsportcentrum Almere in samenwerking 
met Karate-do Almere. Meer informatie over de (O)NK’s is te lezen in het hoofdstuk Jaarverslag 
WOC.  

Bij de Jeugd Karate Dag zijn 7 verschillende clinics georganiseerd met uiteenlopende onderwerpen 
als kata, kumite, bunkai, weerbaarheid, reactie, Para Karate en zelfverdediging. Daarnaast zijn er 
door KBN selectieleden demonstraties gegeven in de pauze, was de KBN Vertrouwenscontactpersoon 
(VCP) Caroline Splinter – de Zwart aanwezig en heeft sponsor Hayashi/Dapco T-shirts gesponsord 
voor alle deelnemers aan de Jeugd Karate Dag. Daarnaast is er voor het Para Karate onderdeel een 
wedstrijdvorm opgezet waarbij alle deelnemers een prijs kregen.  

 

Een korte impressie van de Jeugd Karate Dag: 

    



 

Jaarverslag KBN 2019   Pagina 17 van 28 

4. Jaarverslag PR & Communicatie / Sponsoring 2019 

 

Naam Commissie PR, Communicatie en Sponsoring 

Samensteller(s) Ronald van Oostrom 

 

PR & Communicatie 

De nieuwsbrieven vanuit de KBN zijn op de gebruikelijke wijze afgelopen jaar verzonden. Daarin 
stonden nieuwswaardige berichten over toernooien, evenementen, trainingen en andere karate 
gerelateerde zaken. Via onze website werd op eenzelfde wijze aandacht geschonken aan dergelijke 
berichten, via de agenda en de nieuwspagina. Over het jaar 2019 zijn er zeven nieuwsbrieven 
verstuurd via de online applicatie MailChimp.  

Verder is er opdracht gegeven tot vernieuwing van onze website. De opdracht liep in 2019 en is 
doorgezet in 2020. Inmiddels draait de website reeds op een nieuwe server en heeft een nieuw 
dashboard, de vernieuwde front-end van de website is bijna af. Deze bevat onder meer verbeterde 
mogelijkheden tot beheer en het maken van content vanuit de KBN.   

Sponsoring 

Op het gebied van sponsoring zijn de overeenkomsten voor sponsoring met onze sponsor 
Hayashi/Budoland vastgelegd. Zowel voor de senioren als de junioren zijn er meerjarige afspraken 
gemaakt over sponsoring van kleding en alles wat daarmee samenhangt. Zo zijn er ook extra 
activiteiten van sponsorkleding voorzien, zoals bijvoorbeeld op de Jeugdkarate Dag.  

Verder zijn er op regelmatige basis gesprekken gevoerd met onze sponsor over het uitbouwen van 
onze relatie en de samenwerking. In 2020 zetten we deze lijn voort en willen we samen 
vervolgstappen zetten.   
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5. Jaarverslagen Commissies 2019 

Scheidsgerecht 

Naam Commissie Scheidsgerecht 

Samensteller(s) Jaap Smaal (voorzitter), Michel Edel (secretaris), Peter Lewerissa en Ger Hofs 

Doelstelling Permanente aansluiting bij de internationale top en uitbreiding internationale en 
nationale scheidsrechters.  

 

Mutaties Scheidsrechterskorps 

01 mei 2019 
 Totaal Noord Midden Zuid  WKF EKF A B C D 

Shorin            

Kempo            

Gensei            

Shito            

Goju 01  01        01 

Wado 12  05 07    03 02 05 02 

Kyokushinkai 11 05 05 01  01  03 02 03 03 

Shotokan 34 03 12 19  03 01 10 04 12 04 

 58 08 23 27  04 01 16 08 20 10 

 

01 mei 2020 

 Totaal Noord Midden Zuid  WKF EKF A B C D 

Shorin            

Kempo            

Gensei            

Shito            

Goju            

Wado 10  5 5    04 03 03  

Kyokushinkai 08 03 04 01  01  01 01 03 02 

Shotokan 28 02 10 16  04  10 07 05 02 

 46 05 14 17  05  15 11 11 04 
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Resultaten 

Deelname Aantal Scheidsrechters Per Toernooi/Activiteit 
 
Datum Toernooi Aantal 

scheidsrechters 

20-jan 

20-jan 

Bruinsma Open 

Rayon Midden applicatiecursus scheidsgerecht 

09 

12 

02-feb 

03-feb 

24-feb 

Landelijke applicatiecursus scheidsgerecht 

Pepper Cup 

Open Friese Kampioenschappen 

26 

27 

16 

10-mrt 

17-mrt 

Benelux Open 

NK Senioren en Teams 

30 

32 

07-apr 

13-apr 

3rd Amsterdam Cup 

2nd Open Strive & Struggle Cup 

10 

21 

02-jun 

15-jun 

Rotterdam Cup 

Open Zeeuwse 

27 

nb 

31-aug Landelijke applicatiecursus scheidsgerecht 32 

07-sep 

14-sep 

15-sep 

Open West Brabantse 

ONJK 

ONJK 

20 

31 

29 

23-nov 

24-nov 

NK U21 

NK U21 

28 

25 

21-dec Sittard Cup 17 
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Afvaardiging Scheidsrechters naar Premier League en Internationale Cursus 
 
Datum Toernooi Afvaardiging 

Januari Premier League 
Paris / Frankrijk 
 

3 Int. scheidsrechters 
 

Februari E.K. Junioren/Cadetten -21 jaar 
Aalborg / Denemarken 
Cursus EKF 

4 Int. scheidsrechters 
Waarvan geslaagd: 

- 1x Kata Judge A EKF &  
Kumite Referee A EKF 

 
 Premier League 

Dubai / UAE 
 

1 Int. Scheidsrechters 
 

Maart E.K. Senioren 
Guadalajara / Spanje 
 

3 Int. Scheidsrechters 

April 
 

Premier League 
Rabat / Marokko 
 

2 Int. Scheidsrechter 

Mei Youth League 
Limassol / Cyprus 
 

1 Int. Scheidsrechters 

 Serie A 
Istanbul / Turkije 
 

1 Int. Scheidsrechter 

Juni 
 

Premier League 
Shanghai / China 
 

1 Int. Scheidsrechter 

 Serie A 
Montreal / Canada 
 

1 Int. Scheidsrechter 

Juli Youth League 
Umag / Kroatië 
 

1 Int. Scheidsrechter 

Oktober 
 

W.K. Junioren/Cadetten -21 jaar 
Santiago / Chili 
 

1 Int. Scheidsrechter 
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Dangraden en Promoties 

Naam Commissie Danexamens en Promoties 
Samensteller(s) Hans Harthoorn, Lonneke Meijer 
Leden Hans Harthoorn (Coördinator Dangraden en Promoties), Lonneke Meijer 

(Bondsbureau) en de Dangraden Advies Commissie 
 

Activiteiten en resultaten 2019 

In 2019 zijn er zowel in mei als in december danexamens georganiseerd door de KBN in 
samenwerking met Sportschool J. van den Hoofdakker. De danexamens werden gehouden in 
Sporthal de Sypel te Harderwijk.  

Mei 2019 

- Bijzondere danexamens: zaterdag 25 mei. 
- Reguliere danexamens: zondag 26 mei. 

December 2019 

- Reguliere danexamens: zondag 15 december. 

Nieuw in 2019 waren de KBN danexamens voor jeugdige karateka’s vanaf 12 jaar. Vanaf mei 2019 
werd het mogelijk om vanaf 12 jaar examen te kunnen doen voor het KBN danexamen, in plaats van 
vanaf 14 jaar. Karateka’s van 12 tot en met 14 jaar kunnen deelnemen aan het zogenaamde KBN 
danexamen voor de jeugd. De KBN biedt de mogelijkheid om een jeugdexamen te doen bij alle 
platformen. Het is aan het desbetreffende stijlplatform om een examenprogramma te schrijven 
en/of het huidige programma voor eerste dan waar nodig aan te passen, er is geen algemeen eerste 
dan jeugdexamen. De voorwaarden voor deelname aan dit examen zijn hetzelfde als bij reguliere 
eerste dan examens, behalve dat de minimale leeftijd is aangepast naar 12 jaar.  

Karateka’s die slagen voor het KBN danexamen voor jeugd krijgen:  

• Een jeugd dangraad diploma, te herkennen aan de toevoeging ‘Jeugd’; 
• Een jeugd zwarte band, te herkennen aan de witte ‘J’ die aan de onderkant van de band is 

geborduurd; 
• Bij het aftekenen van de dangraad in het KBN karatepaspoort een stempel met ‘JEUGD’. 

Karateka’s met een jeugd eerste dan mogen, net als de reguliere geslaagden voor eerste dan, 
examen doen voor tweede dan bij de minimale leeftijd van 17 jaar. Karateka’s die zijn geslaagd voor 
het jeugdexamen hoeven dus niet opnieuw examen te doen voor de reguliere eerste dan, en mogen 
vanaf 15 jaar ook een reguliere zwarte band (dus zonder witte ‘J’) dragen. 

Dangraad promoties 2019 

Er zijn in 2019 drie bijzondere promoties (B.P.) gegeven op basis van bijzondere verdiensten en/of 
prestaties. Deze zijn uitgereikt tijdens de KBN danexamens op zondag 26 mei 2019. Er zijn in 2019 
geen Honoris Causa (H.C.) promoties verleend.  

Resultaten danexamens 2019 

In het totaal hebben er 233 kandidaten deelgenomen aan een KBN danexamen in 2019. Hiervan zijn 
er 210 geslaagd, 23 examenkandidaten hebben het examen niet gehaald. Het merendeel van de 
examenkandidaten deed examen voor eerste dan (147 kandidaten). Een volledig overzicht van alle 
kandidaten per stijl is te vinden op de volgende pagina.   



 

Dangraad Uitslag
Dento Shito 

Ryu Gensei Ryu Goju Ryu
Inoue Ha 
Shito Ryu Kyokushin

Kyokushin 
4 FvdN

Kyokushin 
4 JvdH Shotokan Shotokan 4

Shotokan 
Ryu NL Sportkarate TOtaal Wado Jeugd Totaal

Geslaagd 6 1 0 2 11 3 8 13 28 7 7 20 23 11 129
Onvoldoende 0 0 0 0 1 0 2 5 2 0 0 0 8 2 18
Geslaagd 2 0 0 5 6 5 4 2 15 1 0 0 8 0 48
Onvoldoende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geslaagd 0 0 0 2 4 1 2 2 10 0 0 0 2 0 23
Onvoldoende 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 5
Geslaagd 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5
Onvoldoende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geslaagd 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 5
Onvoldoende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geslaagd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onvoldoende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geslaagd 8 1 1 9 22 9 14 20 54 8 7 20 37 11 210
Onvoldoende 0 0 0 0 3 0 4 5 2 0 0 0 9 2 23
Examens 8 1 1 9 25 9 18 25 56 8 7 20 46 13 233

1

2

Totaal

3

4

5

6



 

Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) 

Naam Commissie Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC 

Samensteller(s) Ronald Meijer 

Doelstelling Het organiseren van Nederlandse, Open Nederlandse en Internationale 
kampioenschappen. Dit betreft kampioenschappen voor de onderdelen kata en 
kumite voor alle leeftijdsgroepen, te weten jeugd, cadetten, junioren, senioren en 
teams. En verder het ondersteunen van de door de KBN ondersteunde of 
georganiseerde activiteiten zoals dangraad examens, breedtesportactiviteiten, OAV 
en Vanen-toernooien. 

 

Activiteiten en resultaten 2019-2020 

Dit seizoen zullen we niet snel vergeten, na een “gewone” start van het seizoen werden we snel 
geconfronteerd met het corona COVID-19 virus.  

We kijken terug op een paar succesvolle evenementen in 2019.  

- September 2019:  
Het ONJK of de DO4Y. Dit was een succesvol toernooi. We hebben dit voor de 2e maal in Almere 
georganiseerd. Met 608 deelnemers uit 8 landen, was dit een succes. Nu op naar oktober 2020. We 
verwachten hier nog meer buitenlandse deelnemers te verwelkomen. We moeten ons ONJK goed 
blijven verkopen. 
 

- November 2019:  
NK voor jeugd, cadetten, junioren en U21 2019. Dit evenement is zeer succesvol verlopen. 
Deelnemers en bezoekersaantallen is goed te noemen.  

• Aantal deelnemers: 506 
Tijdens dit NK zijn we gestart met het NK I-Karate. 

• ASS plus handrolstoel: 5 deelnemers 
• Verstandelijk beperkt: 4 deelnemers 
• Visueel beperkt: 3 deelnemers 

We kregen veel positieve reacties van coaches, achterban en publiek. 
 

- In 2019 zijn we ook gestart met de cursus “accredited coach”. Deze accreditatie heeft een 
coach nodig om te mogen coachen tijdens NK’s en ONK’s senioren en U21. Deze cursussen 
hebben we gegeven tijdens: 
ONJK 2019   : 147 coaches 
NK U21    : 40 coaches 
NK senioren, teams en I-Karate : 6 coaches 

Als in het begin reeds genoemd heeft het Coronavirus ook impact op de karatesport wereldwijd.  

De Dutch Open (de ONK). 

Totdat Corona toesloeg waren we aan het brainstormen, kijken naar de mogelijkheden om de Dutch 
Open weer nieuw leven in te blazen. En indien mogelijk al in 2021 op de agenda te krijgen. Deze 
potloodplannen zijn i.v.m. de huidige pandemie even geparkeerd.  

Tot slot 

Het WOC-team bestaat nu uit 6 personen met ieder hun eigen rol en/of aandachtsgebied,  

- Financiën 



 

Jaarverslag KBN 2019   Pagina 24 van 28 

- Regelgeving & Veiligheid 
- Kassa & registratie 
- Medisch 
- Vrijwilligers 
- ICT 
- Promotie 
- Kassa & registratie 
- Side events 

 

Het WOC is een kleine groep ervaren organisatoren van wedstrijden. Waarbij, tijdens bijvoorbeeld 
toernooien, niet voor alle vragen naar de jurytafel gewezen wordt, maar in eerste instantie naar de 
verantwoordelijke op de vloer, iemand van het WOC. Tijdens grote evenementen kunnen we snel 
opschalen naar een vaste groep ervaren mensen. 

Het Bestuur wil nog wel benadrukken dat ze samen met het WOC blijven zoeken naar vrijwilligers die 
willen meehelpen met opbouw, afbouw en/of op de wedstrijddagen zelf. Dit blijft een grote 
uitdaging. De organisatie van toernooien is een belangrijke taak hetgeen we gezamenlijk willen 
blijven doen. 

We hopen dat het WOC er weer voor u kan zijn, een nieuw seizoen, vol club overstijgende inzet door 
clubs, door leden, voor clubs, voor leden. En dan weer ‘gewoon’ in een sporthal met scheidsrechters, 
deelnemers, coaches én toeschouwers. We moeten het samen doen. 

Opmerking: De OAV nieuwe stijl en dan met name de uitleen van materialen (Borg) werkt goed. De 
stapels matten komen weer netjes geseald retour.  
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Opleidingen  

Naam Commissie Opleidingen 

Samensteller(s) Erik Hein 

 

In 2019-2020 heeft de leraar-opleiding niveau-4 plaatsgevonden bij de sportacademie Fit Academie 
Bokkeduinen te Amersfoort. Met 15 deelnemers en een mooi docentenkorps zijn vele onderwerpen 
de revue gepasseerd. Zo hebben we het gehad over trainingsleer en de praktische vertaling daarvan 
naar geperiodiseerde kracht en conditietraining. 

Op het gebied van lesgeven hebben we het loopt het- lukt het - leeft het model in theorie en de dojo 
behandeld. De kern van lesgeven is het motto 'relatie voor prestatie' welke verder uitgebreid wordt 
met de concepten autonomie en competentie vanuit de zelfdeterminatie theorie. Moeilijke woorden 
maar uiterst praktisch te vertalen. 

Jan Bloem heeft de deelnemers uitgedaagd anders te kijken naar karate en bewegen en Wim Mossel 
nam de deelnemers mee in het coachen bij wedstrijden. De niveau-4 opleiding is een zware opleiding 
waarbij naast flink trainen in de dojo ook uitdagende opdrachten op papier werden ingeleverd. 

De opleidingen zijn ingericht volgens de kwalificatiestructuur sport (KSS) waaraan elke sportbond zich 
heeft gecommitteerd. De kern wordt gevormd door (ped) agogisch-didactisch handelen aangevuld 
met kennis uit de trainingsleer en (sport) psychologie. Elk niveau hoger betekent uitbreiding van de 
kennis en vaardigheden.  

Een groot pluspunt is de objectieve examinering door gecertificeerde beoordelaars die niet aan de 
opleiding verbonden zijn. Zij zorgen ervoor dat we niet ons eigen vlees keuren maar objectieve 
feedback krijgen over afgeleverde studenten.  

Al met al een pittige, mooie en leerzame reis voor zowel studenten als docenten. We hopen dat 
iedereen gaat slagen!  

 

“He who dares to teach much never cease to learn.” 
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I-Karate, Para Karate en G-Karate 

Naam Commissie Para (G-) (I-) Karate 

Samensteller(s) Alex Janssen 

 
Toernooien en evenementen 

Vanuit Nederland zijn er in de periode 2019/2020 verschillende initiatieven geweest met betrekking 
tot het Para en I-Karate. Hieronder is een overzicht van de verschillende activiteiten, onder de tabel 
staat een uitleg per evenement.  

Nr. Datum Evenement Soort 

1 24-02-2019 Open Friese Kampioenschappen Karate OAV KBN 
2 19-05-2019 Open Luikse Para-karate  
3 15-06-2019 12e Zeeuwse Open Karate 

Kampioenschappen 
OAV KBN 

4 14 en 15-09-2019 ONKJ 2019 / Dutch Open for Youth U21 KBN Kampioenschap 
5 29-09-2019 Jeugd Karate Dag 2019  
6 13-10-2019 2nd Open Hungarian I-Karate Global 

"Athleszisz" Cup 2019 
 

7 27-10-2019 3rd Swedish Open Inclusive Karate Cup 2019  
8 23+24-11-2019 NK Jeugd, Cadetten, Junioren & -21 jaar KBN Kampioenschap 
9 12-01-2020 NK Senioren en Teams 2020 KBN Kampioenschap 
10 12-01-2020 Open Flemish Championship I-Karate  
11 25+26-04-2020 World Cup I-Karate Global  
12 09-05-2020 IKF-seminar  
12 10-05-2020 8th Belgian Open Inclusive I-Karate Cup  
 

1) Enkele I-sporters/parasporters van Budoschool Kai Sei nemen deel aan reguliere 
laagdrempelige toernooien OAV en vanencompetities. 

2) Deelname meerdere I-sporters/parasporters van, in de commissie participerende clubs, 
Fudoshin Roermond en Budoschool Kai Sei. 

3) Enkele I-sporters/parasporters van Budoschool Kai Sei nemen deel aan reguliere 
laagdrempelige toernooien OAV en vanencompetities. 

4) In 2018 en 2017 clinics verzorgt en demonstraties gegeven voor en met volwassenen met 
een beperking geïnitieerd vanuit de KBN, echter in 2019 helaas helemaal niets! 

5) Tijdens de KBN Karate Jeugd Dag een trial met een I-karate toernooi conform I-Karate 
reglement. 

6) Deelname door twee karateka’s. Met uitmuntende resultaten en voor ons met een goed 
beeld van het niveau in de andere landen. 

7) Deelname door twee karateka’s, ook hier prima resultaten. Alex was bij beide dames ook 
buddy en partner, voor de I-Karate onderdelen met een niet beperkte partner. 

8) De eerste officiële NK I-karate van de KBN 
9) De tweede officiële NK I-karate van de KBN, meer uitgaande van het geldende WKF 

parakarate reglement. 
10) Geen deelname door Nederland i.v.m. de NK op dezelfde datum. 
11) Afgelast i.v.m. de Corona problematiek. 
12) Afgelast i.v.m. de Corona problematiek. 
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Het I-Karate voorziet alleen in kata en partner kata (vastgelegde kumite) en de WKF alleen in 
parakarate kata. Een vorm shiai kumite is ook interessant om te onderzoeken en te ontwikkelen; 
Fudoshin Roermond met Annelies en Peter hebben hiermee de eerste stappen gemaakt. 

Scheidsgerecht 

Nederland telt drie I-Karate scheidsrechters: Kees Langenberg, Ed Meyers en Rien Nieuwesteeg, 
waarvan moet worden opgemerkt dat Kees en Ed officiële KBN-scheidsrechters zijn. 

Inmiddels hebben meerdere WKF, EKF en KBN-scheidsrechters hun medewerking verleend aan de 
het I-karate/parakarate, daarvoor alle lof. Het is wel een advies om geïnteresseerden binnen het 
scheidsrechterkorps aanvullend op te leiden conform het WKF-parareglement. 

Opleidingen 

1. Opgeleid volgens het systeem van het I-Karate zijn Annelies Bremmers en Rien 
Nieuwesteeg. In opleiding zijn (onderbroken door de Corona-crisis) Madelon Janssen-
Staat en Martine Reedijk-Vooys. Verdere verspreiding van deze kennis in Nederland zal 
via deze groep gaan verlopen. Allen hebben ruime ervaring met de doelgroep, zowel 
beroeps-/studiematig als ervaringsdeskundig. 

2. De KBN opleidingen zouden ook kunnen voorzien in lesbevoegdheid aangaande deze 
doelgroep met bijvoorbeeld een aanvullende module, welke ook separaat gevolgd kan 
worden. 

3. De academie voor sportkader van het NOC*NSF voorziet in opleidingen voor de 
doelgroepen met beperkingen en/of stoornissen. Voor Kai Sei kunnen we aangeven dat 
ook hier door ons leskader opleidingen (in company) zijn gevolgd. 

4. Een serieuze gerichte aanpak op het gebied van opleidingen binnen de KBN strekt tot de 
aanbeveling. 

Danexamens 

Valt/viel primair onder het takenpakket van Hans Harthoorn, mede door zijn functie CDP. Voorlopig 
is binnen de commissie afgesproken, dat de examens zullen plaatsvinden tijdens het Bijzonder 
danexamen en zullen er diploma’s worden uitgegeven met een “I”, “Inclusief” of “I-karate”. Hoe het 
één en ander verder kan worden opgepakt is aan de nieuwe CDP in overleg met de I-karate 
commissie (Hans Harthoorn, Ronald Meijer en Alex Janssen). 

Als gevolg van de Corona-crisis heeft het danexamen geen doorgang, alsmede ook het Bijzonder dan- 
examen. 

Actieve clubs met toernooien en danexamens: 

1. Karate Academie Harthoorn 
2. Sportschool v.d. Hoofdakker 
3. Fudoshin Roermond 
4. Budoschool Kai Sei 
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6. Financieel jaarverslag 2019 

Naam Financieel Jaarverslag 

Samensteller Joost Grundeken  

 

Wij verwijzen u naar de toelichting bij het Financieel verslag 
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