
 

 

 

Junioren en senioren strijden in aparte poules tegen elkaar in kata en kumite 
van 10:00 tot 15:00 
in Gymzaal Vallei, dojo Keishikai 
adres Sportlaan 3, 3905 AD Veenendaal. 

Op zaterdag 13 december worden de jaarlijkse Keishikai Club 

Kampioenschappen gehouden! 

Van 10:00 tot 15:00 krijgen alle deelnemers de kans om te laten zien wat ze in de 
lessen hebben opgestoken over kata en kumite. De Keishikai Club 
Kampioenschappen beginnen voor de junioren én de senioren met het onderdeel 
kata om 10:00 uur. Om circa 11:30 uur zal het kumite starten. Een korte pauze voor 

een boterham zal rond 12:30 uur worden ingelast. De poules junioren en senioren 
zullen door elkaar worden gespeeld. Hierdoor ontstaan voor alle deelnemers de 
meeste betrokkenheid en de beste leermomenten. Zodra alle onderdelen zijn 
afgerond worden er door leerlingen en leraren demonstraties gegeven. In de 
tussentijd zullen de uitslagen worden verwerkt en zal de prijsuitreiking en de 
bekendmaking van de winnaar van de wisselbokaal om ca. 14:30 uur plaatsvinden.  
 
Voor de junioren geldt dat ze zowel in kata als kumite naar leeftijd, bandhoogte en 
ervaring worden ingedeeld. Zowel voor kata als kumite worden minstens 2 partijtjes 
gedraaid. Voor de jongste junioren die de 'echte' kata nog niet goed hebben kunnen 
oefenen geldt dat ze een zelfbedachte fantasie kata mogen laten zien. Voor hen 
geldt ook (net als voor wat oudere junioren met lichtere banden) dat ze niet 
verschillende kata per ronde hoeven te laten zien. Voor de junioren met meer 
ervaring geldt dit wel! Dus oefen minstens twee kata extra goed! 
 
Voor de senioren zijn 2 poules ingedeeld voor kumite en gaan de 1e en 2e plaats per 
poule doorstrijden voor de podiumplaatsen. Voor kata zijn ze opgedeeld naar 
bandhoogte in drie poules. Daarin laten ze (indien mogelijk) 2 verschillende kata 
zien. De winnaars van de drie poules strijden daarna tegen elkaar voor het eremetaal 
met 1 of 2 verplichte Taikyoku kata. Deze mogen hetzelfde zijn als die in de eerste 
rondes zijn gelopen. 
 
Als er nog vragen zijn aarzel dan niet ze te stellen. Leerlingen die normaal 1 dag in 
de week trainen maar zich extra goed willen voorbereiden zijn natuurlijk welkom om 
deze week extra trainingen bij te wonen. 
 

Meedoen is belangrijker dan winnen! Nodig al je broertjes, zusjes, familie 

en vrienden uit om jou naar de eerste plaats aan te moedigen! 

 Toegang voor alle publiek is gratis! 

 


