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Voorwoord 

 

Beste leden en karateka’s,  

 

Het jaar 2020 was een bewogen jaar met veel beperkingen voor de sport door COVID-19. Dat heeft 

geresulteerd in een afname van leden op clubniveau en dus ook bij de KBN. Door het uitblijven van 

mogelijkheden om activiteiten te ontplooien zullen we mogelijk daar nog de effecten van ervaren in 

2021.  

Gelukkig hebben we wel een aantal mooie online toernooien kunnen inzetten en zijn er workshops en 

online trainingen gegeven door onze KBN Coaches. Ook zijn er online lessen gegeven voor de ALK 

opleiding. Zoals Johan Cruijff vaak zei: ‘ieder nadeel heb zijn voordeel’.  

In deze periode hebben veel scholen creatieve oplossingen gevonden om te blijven trainen en is er ook 

veel meer acceptatie voor online werken en vergaderen gekomen. Dat kunnen we in positieve zin 

gebruiken om onze clubs en bond verder te moderniseren en door te ontwikkelen.  

Het jaarverslag dat voor u ligt is kort en bondig, en geeft dus ook een goede weergave van het 

afgelopen jaar. Op financieel gebied staat de bond er weer sterker en gezond voor en zullen we nu 

weer moeten groeien qua leden om dit te behouden.  

We gaan in het komend jaar weer met positieve energie het karate promoten en uitdragen samen met 

jullie. 

 

Met sportieve groet, 

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

In 2020 is er, ten opzichte van 2019, een daling te zien in het totaal aantal leden. De daling van het 
totaal aantal leden is grotendeels te wijten aan de coronacrisis. We zagen een aanzienlijk lager aantal 
aanmeldingen vanaf halverwege maart 2020. Het aantal aanmeldingen is gedurende het jaar niet 
teruggekomen op het reguliere niveau van de jaren ervoor. Het lagere aantal aanmeldingen komt 
onder andere door het sluiten van de sportverenigingen tijdens het begin van de lockdown en aan het 
einde van 2020. Ook het ontbreken van evenementen gedurende het jaar heeft gezorgd voor een lager 
aantal aanmeldingen.  

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 06 december 2020 zijn drie KBN Ereleden en 
drie Leden van Verdienste benoemd.   

 

Overzicht leden 2020 
Contributiecategorie Aantal 
Leden t/m 10 jaar 1062 
Leden 11 t/m 15 jaar 1671 
Leden vanaf 16 jaar 4508 
Scholen 187 
Ereleden/lid van verdiensten 27 
Vriend 420 
Decemberactie 139 
Overig 5 

Totaal 8020 
 

Overzicht aangesloten scholen per stijl 2020 
Stijl Scholen 

Dento Shito Ryu 6 

Gensei Ryu 3 

(Okinawa) Goju Ryu 9 

Inoue Ha Shito Ryu 7 

Kempo 1 

Kimura Shukokai 1 

Kyokushinkai 27 

Kyokushinkai 4 FvdN 1 

Kyokushinkai 4 JvdH 3 

Shito Ryu 1 

Shorin Ryu/ Seito Kan 1 

Shotokan 24 

Shotokan 4 44 

Shotokan Ryu NL 5 

Wado Ryu 54 

Totaal 187 
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Overzicht ledenaantal vanaf 1993    
Meetpunt 31 december  

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

2020 8.020  2013 8.891  2006 ?  1999 8.404 

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 
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2. Jaarverslag Topsport 

Naam Commissie Topsport: Kata & Kumite 

Samensteller(s) Eddy Marques  

Leden Geoffrey Berens, Ulrich Smeins, Virgil Fisser, Rene Smaal, Almir Skrijelj, Wim 
Mallens 

 

Topsport: Kumite 

Senioren 

Activiteiten en resultaten:  

In het kalenderjaar 2020 is er aan een beperkt aantal toernooien deelgenomen vanuit de KBN selectie. 
Dit door de Covid-19 situatie.  

K1 PL Parijs 

In Parijs werd er geen medaille behaald door een van de Nederlandse karateka’s. Tyron Lardy wist de 
kwartfinale te bereiken. Ciska van der Voort (geen lid van de nationale selectie) behaalde een 7e plaats.  

K1 PL Salzburg 

Tijdens het PL toernooi in Salzburg (geen officieel meetmoment) was Sherilyn Wold als enige karateka 
met de KBN meegereisd. Zij vocht als enige Nederlandse karateka om een medaille. De bronzen finale 
werd helaas verloren.  

Aanvulling:  

Tijdens de coronaperiode hebben wij met een deel van de senioren door kunnen trainen aan het eind 
van 2020 in overleg met NOC*NSF, en met oog op voorbereiding op het OKT. Hierin hebben wij ingezet 
om veel aandacht te besteden aan wedstrijdsituaties, deze te bespreken hoe wij dit zien en wat opties 
en mogelijkheden zijn. We hebben extra aandacht besteed aan het voetenwerk en onbereikbaar zijn 
en blijven gedurende de partij. Geen scores tegen betekent immers dat één punt voldoende is om de 
partij te winnen. Ook zijn we eind 2020 veel gaan sparren op de centrale trainingen waarbij wij of actief 
gingen coachen of als scheidsrechter fungeerden om het gevoel van het scoren en tegen krijgen van 
punten na te bootsen. 

 

Cadetten, junioren en U21 

Activiteiten en resultaten:  

EJK 2020  

Naam  Categorie Goud Zilver Brons 5e plaats Top 8 

Sebastiaan van Teeffelen U16 -57 kg    X  

Sennah Mamadeus U16 -47 kg     X 

 
Het EJK in Budapest is zeer teleurstellend verlopen voor Nederland. Vooraf wisten we dat we meerdere 
serieuze medaille kandidaten mee hadden genomen. Helaas kwam dat er tijdens het toernooi bij 
teveel van de karateka’s niet uit. Ook karateka’s die tot de subtop moeten kunnen behoren haalden 
niet hun niveau op de mat waardoor er te weinig partijen zijn gewonnen.  
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Sennah Mamadeus wist als eerstejaars cadet de kwartfinale te bereiken. Sebastiaan van Teeffelen 
heeft zijn ontwikkeling voortgezet getuigen zijn 9e plaats tijdens het EJK 2019, 7e plaats tijdens het 
WJK 2019 in Chili en nu een 5e plaats (na het bereiken van de halve finale) in Budapest. In de halve 
finale had hij net wat teveel ontzag voor zijn tegenstander (de regerend wereldkampioen tijdens het 
WJK in Chili).  

Aanvulling  

2020 is helaas geen succesvol jaar geworden. Mede doordat er na het EJK geen toernooien meer 
hebben plaatsgevonden vanwege de corona pandemie. Wel is er tijdens de centrale trainingen ingezet 
om meer aandacht te besteden aan wedstrijdslimheid. Ook is er veel aandacht besteed aan het 
ontwikkelen van creativiteit en in het uitvoeren van acties met overtuiging en uitstraling. Volgens ons 
zijn dit belangrijke speerpunten om succesvol te kunnen zijn op internationaal niveau. Tijdens de 
trainingen zien we een stijgende lijn bij onze karateka’s en komt er een zeer talentvolle lichting met 13 
/ 14 jarige karateka’s aan. De groeiende onderlinge concurrentie zal in de nabije toekomst bij gaan 
dragen aan de ontwikkeling van de karateka’s en daarmee het algehele niveau.  

Om de aansluiting / overstap van U14 naar U16, van U16 naar U18 en van U18 naar U21 / senioren 
succesvoller te laten verlopen hebben we het volgende ge  

• 14 en 15 jarige karateka’s die (fysiek en mentaal) klaar zijn zullen aansluiten bij de U16, U18 

trainingen. Wanneer de jeugdselectie traint zullen zij wel aansluiten bij de jeugdtrainingen, 

tenzij zij deze qua niveau en/of fysiek echt ontgroeid zijn. Zo profiteren zij van extra trainingen 

op hoger niveau met oudere selectieleden en brengen zij dit weer over tijdens de 

jeugdtrainingen.  

• 16 jarige karateka’s die fysiek, mentaal en qua karate niveau klaar zijn om mee te trainen bij 

de U21 / senioren mogen 1x per maand meetrainen met de seniorenselectie. De overige 3 

weken sluiten zijn gewoon aan bij de U16/U18.  

• 17 jarige karateka’s die fysiek, mentaal en qua karate niveau klaar zijn om mee te trainen bij 

de U21 / senioren mogen 2x per maand meetrainen met de seniorenselectie. De overige 2 

weken sluiten zijn gewoon aan bij de U16/U18.  

Bovenstaande heeft als doel om de meest talentvolle karateka’s te laten proeven aan het hogere 
seniorenniveau en hen daarmee extra stimuleren te blijven investeren om door te blijven ontwikkelen. 
Tevens kunnen deze gretige jonge karateka’s de huidige senioren prikkelen om de nieuwe / 
aankomende concurrentie voor te blijven door te blijven ontwikkelen en hun niveau te (blijven) 
verhogen.  

Bondstrainer Daniel Sabanovic is vanwege de Corona pandemie niet betrokken gebleven bij de 
trainingen doordat hij andere werkzaamheden moest inplannen op de zondagen vanuit financieel 
oogpunt. Wanneer alles weer terug naar ‘normaal’ is zullen we bekijken of het voor Daniel weer 
mogelijk is om, en zo ja op welke wijze, weer betrokken te worden bij de U18 selectie. 

Jeugd 

In 2020 heeft de jeugdselectie maandelijks getraind, met uitzondering van de lockdown. Het eerste 
deel van 2020 hebben zij getraind onder leiding van Vicky Panetsidou, in de tweede helft van 2020 
heeft Rene Smaal dit opgepakt. Het doel was vooral de samenwerken met de andere coaches en de 
doorstroom op die manier te optimaliseren naar de -21. Geoffrey, Virgil en Rene hebben dan ook de 
hoofden bijeen gestoken en werkten als een mooi team samen. Een van deze twee bondscoaches 
(Geoffrey of Virgil) was ook altijd aanwezig tijdens de jeugdselectie training. Dit had een goed effect 
voor de jeugd, ze kregen het gevoel dat deze groep serieus genomen wordt en dat zij werken aan hun 
toekomst. 
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Wij hebben vaak gekeken naar de basis en daarvan uit vaak doorgewerkt naar moeilijkere en 
uitdagende technieken. Simpelweg wat nu “gewoon” is tijdens een EK en WK’s. Het is niet te 
onderschatten hoe belangrijk het is om de jeugd nu voorbereiden op later. Zelf heeft bondstrainer 
Rene Smaal daar heel veel ervaring mee, want hij weet wat er speelt en hij heeft bij grote wedstrijden 
gestaan. Door dit over te brengen hoopt hij ze iets mee te geven voor de eerstkomende Youth Leagues 
die zij zullen hebben in de nabije toekomst. 

De basis als startpunt 

Tijdens elke training heeft de bondstrainer nadrukkelijk de aandacht gelegd op voetenwerk, het 
verplaatsen waarbij je je lichaamsgewicht optimaal gebruikt. Daarnaast heeft hij steeds weer 
gehamerd op het bewegen van het bovenlichaam. Het ouderwetse karate waarbij je stokstijf staat 
moet eruit. Karate is ontwikkeld en daar moeten wij aan mee doen. De vraag is natuurlijk of de trainer 
van de clubs dit ook trainen of begrijpen. 

Samen met de andere coaches hebben wij een mooi teamwerk laten zien tijdens de training, dit is 
Rene zeer bevallen. Zo heeft elke coach zijn specialiteit, vullen zij elkaar aan en bieden samen mooie 
trainingsvormen aan.  

Tijdens elke training heeft de jeugdselectie veel gevochten, het ‘spel’ leer je door het te doen. 
Belangrijk was dan ook om de kinderen (ouders tevens ‘taxi’s’) het gevoel te geven dat de jeugdselectie 
een meerwaarde heeft in het trainingsschema en dat het dus een belangrijke toevoeging is op hun 
reguliere wekelijkse trainingen. 

De jeugd is nog kneedbaar, ze leren dingen hele vrij snel op en daardoor is het gemakkelijker hen nu 
compleet karate aan te bieden. De bondstrainer merkte wel dat de kleinere scholen ook “beperkter” 
karate aanbieden, wat in zijn ogen logisch is. De jeugdselectie is een plek waar ze samen beter moeten 
worden, vooral veel samen trainen waarbij beide ‘werken’ staan vaak centraal in plaats van de een 
werkt en de ander staat passief als doelwit. Het doel is om elkaar naar een hoger niveau te brengen.  

Tijdens de corona crisis zijn er natuurlijk ook trainingen uitgevallen, in totaal hebben wij acht trainingen 
gehad dit jaar en waren er zo gemiddeld 30 sporters per training.  De opzet met steeds twee trainers 
is een goede opzet waarmee de bondstrainer graag in 2021 mee verder zou willen gaan. Het voordeel 
is dan dat de coaches snel kunnen schakelen en dat zij vaker kunnen sparren over karate zaken. De 
groep is natuurlijk aanzienlijk gekrompen tijdens de corona crisis. De bondstrainer denkt het verstandig 
is om de groep groot houden, een grote vijver om uit te vissen is in zijn ogen een mooie strategie. We 
hebben daar de ruimte voor en ook de begeleiding. 

Figuur 1: De jeugdselectietraining vond tijdens de coronaperiode buiten plaats bij Theo Meijer Sport in Leusden. 
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Topsport: Kata 

Junioren en senioren 
Inleiding 

Dit document weerspiegelt in grote lijnen de stand van zaken met betrekking tot de selectietrainingen 
van KBN Kata sporters in de categorieën  Kata (Male & Female) U18, U21 en Senioren en de deelname 
van KBN Kata sporters aan het EJK 2020 in Boedapest, Hongarije.  

 
COVID-19 

Het jaar 2020 kent een beperkte deelname van de KBN sporters aan wedstrijden en toernooien in 
verband met de (inter)nationale maatregelen rondom COVID-19. Ondanks deze situatie hebben de 
KBN Kata sporters gedurende het jaar 2020 vrij regelmatig getraind en meegedaan aan het EJK 2020 
en het Benelux Open 2020.   

 

Activiteiten en Resultaten 

EJK 2020 – Boedapest (Hongarije) 

In februari hebben de Kata selectieleden deelgenomen aan het EJK Cadetten, junioren en U21 in 
Boedapest, Hongarije. Het Kata gedeelte van de KBN-delegatie bestond uit 3 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 

Resultaat: 11e plaats in de categorie Kata Individueel heren Junioren en 25e plaats in de categorie 
Kata Individueel heren Cadetten.  

 

Benelux open 2020 – Amsterdam (Nederland) 

In Maart hebben verschillende Kata selectieleden vanuit eigen clubs meegedaan aan Benelux Open 
2020. De resultaten zijn:  

• 1e plaats – categorie Kata individueel dames Cadetten 

• 1e plaats – categorie Kata individueel heren Cadetten 

• 3e plaats – categorie Kata individueel heren Cadetten  

• 1e plaats – categorie Kata individueel dames Junioren  

• 3e plaats – categorie Kata individueel dames Junioren 

• 1e plaats – categorie Kata individueel heren Junioren  

• 2e plaats – categorie Kata individueel heren Junioren 

• 3e plaats – categorie Kata individueel heren Junioren  

• 1e plaats – categorie Kata individueel dames Senioren 

• 3e plaats – categorie Kata individueel dames Senioren 

• 5e plaats – categorie Kata individueel dames Senioren 

• 1e plaats – categorie Kata individueel heren Senioren 

• 2e plaats – categorie Kata individueel heren Senioren 

• 3e plaats – categorie Kata individueel heren Senioren 

• 5e plaats – categorie Kata individueel heren Senioren 
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Selectietrainingen 

De KBN Kata Selectietrainingen hebben zowel indoor als outdoor en in eigen omgeving plaats 
gevonden.  

Tijdens de KBN Kata Selectietrainingen werd focus gelegd op het topsport vormbehoud en verdere 
ontwikkeling van de selectieleden.  

Specifieke aandacht werd besteed aan de kwalitatieve verbetering en versterking van individuele 
atletisch en technisch vermogen van de sporters. Hierbij is getraind op explosiviteit, kracht, focus, 
snelheid, correcte timing, balans & stabiliteit, standen en de specifieke overgangsbewegingen in 
verschillende kata’s. De selectieleden werden voortdurend extra gemotiveerd om in deze periode de 
juiste topsport mentaliteit en het vormbehoud op niveau te houden.  

Gedurende de selectietrainingen de sporters zijn ook met regelmaat geattendeerd op het belang van 
het inwinnen van professionele advies met betrekking tot het voedingspatroon voor de topsporters,  
de kwalitatief hoogwaardige medische begeleiding bij blessures en het belang van opvolging van de 
eventuele nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wedstrijdreglementen zoals onder andere 
wedstrijdcriteria en dopingregels.  

Daarnaast zijn de sporters met regelmaat gemotiveerd om met het oog op Olympische Spelen maar 
ook met betrekking op de toekomstige wedstrijden, EK’s en WK’s zich verder te verdiepen in de huidige 
ranking van de best presterende sporters en potentiële tegenstanders op Europees en Internationaal 
niveau.  

De centrale selectie trainingen in het jaar 2020 hebben gemiddeld twee keer per maand plaats 
gevonden met vrij regelmatige deelname van meeste selectieleden. De inhoud en alle vormen daarvan 
zijn gefaciliteerd door Almir Skrijelj (Kata Bondscoach) en de Karate-do Bond Nederland. 

Figuur 2: De kata selectie o.l.v. Almir Skrijelj trainde buiten tijdens de coronaperiode. 

Ondersteuning sporters tijdens COVID-19 lockdown 

Op initiatief van bondscoach Almir Skrijelj in december 2020 tijdens de COVID-19 lockdown is gestart 
met de online trainingen in eigen omgeving. Deze trainingen hebben op maandagavond, 
woensdagavond, vrijdagavond en zondagmiddag plaatsgevonden. De focus van de trainingen was op 
het topsport vormbehoud, topsport mentaliteit en het bevorderen van zowel atletisch als technisch 
vermogen van de Kata sporters. De meeste selectieleden hebben op regelmatige basis en met goede 
inzet en enthousiasme meegedaan aan deze trainingen.  

Persoonlijk Ontwikkelings Plan 

In het kader van persoonlijke ontwikkeling van selectieleden werd aandacht besteed aan POP 
formulieren. Hierin hebben de sporters in samenwerking met de bondscoach en eigen clubtrainer 
aandacht besteed aan basis kwaliteiten, kennis van technieken, kata en vorm conform de stijleisen, 
presentatie, uitvoering, mentaliteit, grond motorische eigenschappen, persoonlijkheid en kennis van 
Kata.   
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Doelstellingen 

Tijdens de selectietrainingen werd aandacht besteed aan visualisering & doelgerichtheid van Kata 
sporters. De sporters werden gevraagd om eigen doelen op korte en lange termijn te definiëren en de 
inzet tijdens de selectietrainingen en in eigen omgeving te verhogen richting het bereiken van de 
gestelde doelen. 

De algemene doelstelling van de selectie is: 

• Top 3 podiumplaatsen in individuele categorieën op de toekomstige meetmoment 

toernooien. 

• Top 8 posities op EK’s en WK’s. 

• Medailles op EJK/WJK/EK/WK winnen. 

 

Jeugd 
Het afgelopen jaar stond geheel in het teken van het COVID-19 virus. Hierdoor zijn de kata 
selectietrainingen voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar bijna allemaal komen te vervallen. Wel zijn er een 
aantal online trainingen georganiseerd door bondscoach Almir Skrijelj. Ook een aantal jeugd 
selectieleden hebben deelgenomen aan deze online trainingen. 

Door het COVID-19 virus is een situatie ontstaan dat er geen NK en NJK is georganiseerd. Hierdoor 
stagneerde de aanmelding van nieuwe talenten. De eis voor toelating is eindigen bij de beste  twee 
van Nederland. 

Het komende seizoen moet bekeken worden hoe we dit gat weer kunnen opvullen met nieuwe 
talenten. 
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3. Jaarverslag Breedtesport 

Naam Commissie Breedtesport 

Samensteller(s) Ronald van Oostrom, Lonneke Meijer 

 
In 2020 zijn er in het totaal 16 OAV aanvragen ingediend. Helaas zijn alleen de OAV toernooien ‘The 
Open Pepper Cup’ en ‘Benelux Open’ doorgegaan. Er heeft in februari één vanencompetitie 
plaatsgevonden in Friesland, en één vanencompetitie in maart in Harderwijk. De overige evenementen 
zijn geannuleerd in verband met de maatregelen omtrent het coronavirus.  

 

KBN evenementen 

In 2020 heeft de KBN vier evenementen georganiseerd, te weten:  

• 12 januari: Nederlandse Kampioenschappen Senioren en Teams, Apeldoorn 

• 22 t/m 30 juni: 1st Dutch Open eTournament 

• 28 augustus t/m 7 september: 2nd Dutch Open eTournament 

• 11 t/m 22 december: 3rd Dutch Open eTournament 

Het Open Nederland Jeugd Kampioenschap (ONJK) en de Nederlandse Kampioenschappen voor Jeugd 
(NJK) zijn in 2020 komen te vervallen in verband met de maatregelen omtrent het coronavirus.  

Omdat alle fysieke evenementen in verband met het coronavirus werden geannuleerd, zijn de 
eTournaments opgezet. De KBN is in juni 2020 gestart met het organiseren van deze digitale 
evenementen. Karateka’s konden hun kata of kumite uitvoering thuis, buiten of in de dojo opnemen 
en insturen via Sportdata. Scheidsrechters beoordeelden vervolgens deze kata of kumite uitvoering 
vanuit huis.   
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4. Jaarverslag PR & Communicatie / Sponsoring 

 

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 2020 zijn er dertien nieuwsbrieven 
verstuurd via de online applicatie MailChimp. Elke maand is er één nieuwsbrief verstuurd, en er is één 
extra nieuwsbrief bij de start van de coronacrisis verstuurd.  

Ook is er op gezette tijden informatie gedeeld met onze leden en verenigingen over de verschillende 
coronamaatregelen en wat wel kon gedurende die periode. Ook hebben we onze verenigingen 
getracht te helpen met de verwijzing naar verschillende subsidieregelingen om deze lastige periode 
door te komen.  

 

Sponsoring 

Er is een start gemaakt met de opzet en ontwikkeling van de webshop in samenwerking met onze 

sponsor Hayashi.   
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5. Jaarverslagen Commissies 

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 

03 januari 2020 

 Totaal Noord Midden Zuid  WKF EKF A B C D 

Shorin            

Kempo            

Gensei            

Shito            

Goju            

Wado 10  05 05    04 03 02 01 

Kyokushinkai 08 03 04 01  01  01 01 02 03 

Shotokan 30 02 11 17  02 01 10 08 05 04 

 48 05 20 23  03 01 15 12 09 08 

 

31 december 2020 

 Totaal Noord Midden Zuid  WKF EKF A B C D 

Shorin            

Kempo            

Gensei            

Shito            

Goju            

Wado 10  05 05    04 03 03  

Kyokushinkai 08 03 04 01  01  01 01 03 02 

Shotokan 31 02 12 17  03  11 07 05 04 

 49 05 21 23  04  16 11 11 06 
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Resultaten 

Deelname Aantal Scheidsrechters Per Toernooi/Activiteit 
 

Datum Toernooi Aantal 
scheidsrechters 

12-jan NK Senioren en Teams 37 

02-feb Pepper Cup 25 

08-mrt Benelux Open 18 

05-apr Amsterdam Cup – Afgelast  

07-jun 
 
22/30-jun 
 
27-jun 

Rotterdam Cup – Afgelast 
 
1st Dutch Open ETournament 
 
Open Moerdijk Cup – Afgelast 

19 

28-aug/7-
sep 

2nd Dutch Open ETournament 17 

05-sep Landelijke applicatiecursus scheidsgerecht 34 

24-okt 
 
25-okt 

ONK Jeugd – Afgelast 
 
Rayoncursus applicatiecursus scheidsgerecht 

 
08 

28-nov NK Jeugd – Afgelast  

14/21-dec 3rd Dutch Open ETournament 18 

 

Afvaardiging Scheidsrechters naar Premier League en Internationale Cursus 

 

Datum Toernooi Afvaardiging 

Januari Premier League 

Paris / Frankrijk 

 

4 Int. scheidsrechters 

 

Februari E.K. Junioren/Cadetten -21 jaar 

Budapest / Hongarije 

Cursus EKF 

2 Int. scheidsrechters 

 

1 Nat. Scheidsrechter 
 Premier League 

Dubai / UAE 

Cursus WKF 

2 Int. Scheidsrechters 

 

1 Int. scheidsrechter – resultaat geslaagd: 

Kata Judge B & Kumite Judge B 
Maart Premier League 

Salzburg / Oostenrijk 

 

2 Int. Scheidsrechter 
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Dangraden en Promoties 

Naam Commissie Danexamens en Promoties 

Samensteller(s) Frank van den Nieuwendijk, Lonneke Meijer 

Leden Dangraden Advies Commissie 

 

Activiteiten en resultaten 2020 

Helaas hebben er in 2020 geen dangraden examens plaatsgevonden in verband met de geldende 

coronamaatregelen. Er is één bijzondere promotie tot zevende dan uitgereikt in 2020.   



 

Jaarverslag KBN 2020   Pagina 17 van 20 

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 2020 

Corona heeft door alle ideeën, alle plannen en visies een dikke streep gezet. Er was qua fysieke 
evenementen niets mogelijk sinds de eerste lockdown. We konden geen toernooien organiseren, tot 
Sportdata de e-events introduceerde.  

Kort gezegd kwamen de e-events op het volgende neer. De sporter maakt een filmpje van zijn of haar 
kata en/of kumite uitvoering. Bij de kata deelname veranderde er weinig ten opzichte van een 
reguliere wedstrijd. De deelnemer liep een kata, en deze kata werd opgenomen middels een telefoon 
of video camera. Voor kumite was dit een ander verhaal. Gezien de afstandsbeperking was een 
reguliere kumite wedstrijd vechten niet mogelijk. Als alternatief is er gekozen voor het vechten tegen 
een ‘target’. Dit was bijvoorbeeld een bal die werd opgehangen of een stootkussen op een stok. 
Deelnemers moesten in een bepaalde tijd, 30 seconden, zoveel mogelijk score laten zien op dit target 
zonder het target te raken.  

Sommige scholen moesten hierop improviseren, en schaften bijvoorbeeld een ‘target’ aan. En ook het 
opnemen van de uitvoering was lastiger. Omdat de dojo’s gesloten waren, werden vele kata’s en 
kumite oefeningen thuis in de huiskamer, op zolder of in de tuin opgenomen.  

Op deze manier heeft de KBN 3 eTournaments kunnen organiseren gedurende 2020. Dit waren Open 
toernooien, dus er waren inzendingen vanuit Australië, Cambodja, Mexico, Afrika en Europa et cetera. 

Evenement Datum Deelnemers Landen 

1st Dutch Open eTournament 22 t/m 30 juni 2020 391 37 

2nd Dutch Open eTournament 28 augustus t/m 7 september 
2020 

247 33 

3rd Dutch Open eTournament 11 t/m 21 december 2020 256 26 

 

De Nederlandse scheidsrechters moesten zich ook aanpassen. Bij reguliere evenementen zitten zij op 
een stoel in de hal, en kunnen zij zelf alles zien gebeuren. Bij eTournaments zaten de scheidsrechters 
thuis achter een laptop of computer, en zijn ze afhankelijk van de beelden die zijn gemaakt door de 
deelnemer. Het WOC bedankt de Nederlandse scheidsrechters voor de flexibiliteit en medewerking 
die zij hebben gegeven aan de eTournaments.  
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Opleidingen  

Naam Commissie Opleidingen 

Samensteller(s) Erik Hein, Boy Muilwijk, Jan Bloem, Lonneke Meijer 

 

2020 was het jaar waarin de KBN voldeed aan de NOC*NSF audit voor de opleidingen binnen de bond. 

Een van de pilaren van de opleiding, Bart Harkema, nam na het behalen van de audit afscheid van de 

opleidingscommissie.  

De KBN heeft nu een NOC*NFS erkende opleiding. Het doel is om 3 niveaus van de karateleraar 

opleidingen in 1 seizoen elkaar op te laten volgen. Door de covid-19 pandemie heeft deze opzet helaas 

enige vertraging opgelopen. 

De karate leraar niveau 4 opleiding werd in 2020 ook afgerond. 11 kersverse karate leraren mochten 

hun diploma direct in ontvangstnemen. Inmiddels zijn ook enkele herexamens behaald en is het totaal 

aantal nieuwe niveau 4 leraren op 12 gekomen. 

De nieuwe cyclus opleidingen werd eveneens in 2020 opgestart met als eerste de opleiding Dojo 

assistent karate. Met slechts een enkele afvaller zijn maar liefst 42 cursisten zijn in 2020 geslaagd voor 

een nieuw Dojo assistent karate diploma. 

Aansluitend is de Assistent Karate leraar opleiding gestart met 37 cursisten. Deze bestaan uit een mix 

van nieuw gediplomeerde Dojo assistenten  en instromers van eerdere cursus jaren. Het is een mix van 

jong en oud, ervaren en minder ervaren, maar allen enthousiaste karateka’s. 

Helaas heeft de Assistent karate leraar opleiding door de covid-19 pandemie tot dusver niet  fysiek 

plaats kunnen vinden. Zowel de docenten als de cursisten hebben hun uiterste best gedaan om de 

theorie en het PVB “organiseren van een event” zo goed mogelijk digitaal in te passen. De praktijk, de 

examens en daarbij het afronden van de opleiding zal in “real life” plaats vinden als de corona 

maatregelen dit toe laten. Waarna de opleiding voor Karate leraar zal worden gestart.  
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I-Karate, Para Karate en G-Karate 

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

Samensteller(s) Alex Janssen 

 
Activiteiten 2020 

Helaas hebben er in 2020 geen activiteiten plaatsgevonden in verband met de geldende 

coronamaatregelen.   
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6. Financieel jaarverslag 

Naam Financieel Jaarverslag 

Samensteller Joost Grundeken  

 

Wij verwijzen u naar de toelichting bij het Financieel verslag. 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 


