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Stichting Topsport Tom van der Kolk 
 

Organiseert onder Auspiciën van de KBN het 

 
2eTom van der Kolk Kata Tournament 2016 

 

op zondag 17 april 2016 

 

 

 
 

LET OP!! NIEUWE LOCATIE: 
Sportcomplex De Meent 
Terborchlaan 301 
1816 MH Alkmaar 
 
 
 
Parkeren: U kunt parkeren op het parkeerterrein van het sportcomplex of op 

het parkeerterrein van de Mc Donald's aan de overkant van de weg. 
 
Wedstrijdsysteem kata: Dubbele eliminatiesysteem.  Elke deelnemer loopt minimaal twee 

kata rondes. Categorie Jeugd (t/m 13 jaar) loopt gelijktijdig de kata op 
de mat. Vanaf 14 jaar lopen de deelnemers apart. 
 

Scheidsrechters: Wij streven ernaar om de wedstrijden te laten plaatsvinden op 6 
tatami. Elke tatami heeft scheidsrechters met officiële kleding en 
geldige licentie. Scheidsrechters uit het buitenland zijn ook van harte 
welkom! Bent u geinteresseerd? Vriendelijk verzoeken wij dan uw 
gegevens te mailen naar onderstaand email adres. Wij zullen u dan zo 
spoedig als mogelijk laten weten of de tatami van genoeg 
scheidsrechters zijn voorzien. 
 

Katakeuze:    De keuze van de kata is vrij. 
Tot en met de 6e kyu mag men elke ronde herhalen. Vanaf de 5e kyu 
dient men de eerste 2 rondes verschillende kata te tonen, daarna 
mag men herhalen. Vanaf de 3e kyu dient men de eerste drie rondes 
verschillende kata te tonen, daarna mag men herhalen. 
Alleen werkelijk gelopen kata tegen een tegenstander gelden als een 
uitgevoerde kata. 
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Teams: Naast de individuele wedstrijden ook teamwedstrijden in de volgende 
categorieën: jeugd t/m 13 jaar, cadetten 14 en 15 jaar, junioren 16 en 
17 jaar, senioren 18 t/m 34 en veteranen 35+. Gemixte teams zijn 
toegestaan. GEEN BUNKAI!! 

 De categorie van de teamleden wordt bepaald door het teamlid met 
de hoogste leeftijd en/of de hoogste band. 

 
Indeling poules: Indeling op leeftijd, kyu graad en geslacht. 
 Bij te weinig deelnemers zullen categorieën samen worden gevoegd. 
 
Sluitingsdatum: Uiterlijk 25 maart 2016 of wanneer het maximaal aantal deelnemers 

van 400 is bereikt. 
 
Inschrijving: Inschrijving kan alleen via het daarvoor bestemde inschrijfformulier! 

Dit formulier kunt u downloaden op onze site: 
www.tomvanderkolkkatatournament.nl 

 
Maximaal aantal deelnemers: 400 
 
Inschrijfgeld: € 13,50 per individuele deelnemer en team kata € 16,- per team. Het 

inschrijfgeld dient uiterlijk 25 maart 2016 uitsluitend per 
school/vereniging te zijn overgemaakt op gewijzigd IBAN nummer:  
NL24 INGB 0004 2547 84 t.n.v. Sportinstituut Tom van der Kolk inz 
wedstrijdrekening karate. (o.v.v. deelnemende club en Tom van der 
Kolk Kata Tournament 2016) Indien niet op tijd betaald is, is uw plaats 
niet gegarandeerd. Bij te late betalingen komt er € 5,- per deelnemer 
administratiekosten bij. Geen individuele betalingen! Iedereen die 
wordt ingeschreven, is (ook bij afwezigheid) inschrijfgeld 
verschuldigd. 

 
Prijzen: Bekers voor de 1e, 2e en twee 3e plaatsen bij alle individuele 

categorieën; 
Medailles voor team kata leden; 
Herinnering voor alle deelnemers. 
Prijsuitreiking vindt plaats aan het einde van het ochtendprogramma 
en aan het einde van het middagprogramma. 
 

Wijzigingen: Eventuele wijzigingen, opzeggingen  of na-inschrijvingen worden 
vanaf 10 april 2016 niet meer in behandeling genomen. Indien op de 
wedstrijddag blijkt dat er een afwijking is in de inschrijving, zal 
diskwalificatie volgen. 
Zorg daarom dat u ons voorziet van de juiste gegevens!! 
 

Voorwaarden:   Deelname op eigen risico. 
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Deelnemers dienen uiterlijk een half uur voor aanvang van de poule geregistreerd en 

aanwezig te zijn. 

Bij te weinig deelnemers zullen categorieën samengevoegd worden! Het kan zijn dat 

het ochtendprogramma iets uitloopt, waardoor de aanvang van de wedstrijden voor 

het middagprogramma iets kan uitlopen. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Definitief (en gedetailleerd) programma zal begin april 2016 gepubliceerd worden. De 

poules zullen enkele dagen voor het toernooi bekend worden gemaakt. 

 

 LET OP: De coaches dienen de poules zelf uit te printen en mee te nemen!! 

 

Coaches: Minimaal 18 jaar en ouder. In trainingspak en sportschoenen (geen 

buitenschoenen). Iedere club krijgt maximaal 3 coachkaarten, 

afhankelijk van het aantal deelnemers. (per 5 deelnemers is er 1 

coachkaart beschikbaar) 

Perskaart: Het is mogelijk per club 1 perskaart voor de fotograaf aan te vragen. 

Dit graag vermelden op het inschrijfformulier. 

 Op de toernooidag is het wedstrijdveld alleen toegankelijk voor 

medewerkers van Stichting Topsport Tom van der Kolk, deelnemers 

met een geldige deelnemerskaart, coaches met een correcte 

coachkaart en fotografen met correcte perskaart. 

 Alle andere personen hebben GEEN toegang tot de tatami! 

Reclame: Het is niet toegestaan eigen reclame/sponsor materiaal anders dan 

op kleding mee te nemen of op te hangen. 

Postadres en inlichtingen: Stichting Topsport Tom van der Kolk 

  WOC karate 

  Klaas Bootpad 2 

  1827 CX Alkmaar 

  Contactpersonen: 

Sander Huntelerslag Tel: 06 45 88 58 16 

Johan Roos  Tel: 06 31 94 14 19 

  Email adres: kwoc@topsporttomvanderkolk.nl 
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Entreegelden:  Aan kassa: 

  Jeugd 0 t/m 7 jaar gratis 

  Jeugd 8 t/m 12 jaar € 3,- 

  Vanaf 13 jaar € 5,- 

 

Faciliteiten:  Sportcomplex De Meent beschikt over een kantine waar drinken en 

 eten gekocht kan worden. 

 

Website: www.tomvanderkolkkatatournament.nl 

 Op deze website vindt u een routebeschrijving. Tevens kunt u er 

actuele informatie met betrekking tot het toernooi vinden. 

  

 

 

 

Indien u van ver moet komen of u wilt het toernooi combineren met een bezoek aan het mooie en 

gezellige Alkmaar willen wij u graag attenderen op twee hotels midden in het centrum van Alkmaar, 

op 10 minuten rijden van Sporthal De Meent waar het toernooi zal gaan plaatsvinden. 

Wij raden u wel aan om tijdig te reserveren aangezien het een drukke tijd in het toeristenseizoen 

betreft. 

 

   

www.grandhotelalkmaar.nl   www.collegehotelalkmaar.nl 

 

http://www.tomvanderkolkkatatournament.nl/
http://www.grandhotelalkmaar.nl/
http://www.collegehotelalkmaar.nl/

