
 

 
 

25e Beker van Hoeselt 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Zondag, 9 oktober 2022 

 

Sporthal “Ter Kommen”, Europalaan 2, 3730 Hoeselt 
Tel: 089/49.16.03 

 

Beste,   

Met dit schrijven willen wij jouw club uitnodigen om deel te nemen aan bovenvermeld 

karatetoernooi. Je vindt bijgevoegd de nodige informatie betreffende deze competitie.   

Indeling categorieën  

Heren               Dames  

Categorie   Leeftijd  Categorie   Leeftijd  

Prepupillen 06 t/m 07 jaar  Prepupillen 06 t/m 07 jaar 

Pupillen  08 t/m 09 jaar   Pupillen  08 t/m 09 jaar  

Preminiemen   10 t/m 11 jaar    Preminiemen   10 t/m 11 jaar   

Miniemen   12 t/m 13 jaar    Miniemen   12 t/m 13 jaar   

Kadetten   14 t/m 15 jaar    Kadetten   14 t/m 15 jaar   

Junioren  16 t/m 17 jaar    Junioren  16 t/m 17 jaar   

Senioren   Vanaf 18 jaar    Senioren   Vanaf 18 jaar   

 

 



 

Deelnemingsvoorwaarden 

Elke deelnemer moet in het bezit te zijn van een geldige vergunning. 

 

Verplichte uitrusting: 

- 6-7 jaar bodyprotectie (ter plaatse beschikbaar) 

- Blauwe en rode karate-gordels (zelf mee te brengen door de kamper) 

- Blauwe en rode vuistbeschermers - scheenbeschermers (zelf mee te brengen door de kamper) 

- Gebitsbescherming - (transparant, geen gekleurde)  

- Borstbescherming (dames) - toque (heren)  

 

Inschrijving:  10,00 EUR per kamper 

Wedstrijdreglement regels: WKF/BKF 

Inschrijven (online) 

Je kan je online inschrijven via sportdata LINK 

 

Bij de inschrijving moet je het exacte gewicht van de deelnemers opgeven in Sportdata.  

 

Poules worden gemaakt op gewicht. De organisatie behoudt zich het recht voor om 

gewichtsklasse/categorieën aan te passen naar aanleiding van het aantal deelnemers.  

 

Op sportdata LINK is een actueel overzicht van alle inschrijvingen te vinden. Tot uiterlijk  

30 september 2022 kunnen nieuwe inschrijvingen en/of eventuele gewicht- en/of 

leeftijdsaanpassingen worden ingevoerd. 

 

Coaches (online) 

Coaches moeten zich ook registreren sportdata LINK.  

Alleen coaches die bij de organisatie bekend zijn krijgen toegang tot de wedstrijdvloer. 
 

Maximum 1 coach per 5 deelnemers 

  

Inschrijven (formulier) 

Inschrijvingsformulieren te bekomen via E-mail: shingitaihoeselt@gmail.com  

 

Inschrijving kan alleen per club, niet individueel!  

 

Op het inschrijvingsformulier moet je het exacte gewicht van de deelnemers opgeven.  

 

Poules worden gemaakt op gewicht. De organisatie behoudt zich het recht voor om 

gewichtsklasse/categorieën aan te passen naar aanleiding van het aantal deelnemers.  

 

Het inschrijvingsformulier moet in ons bezit zijn uiterlijk op 30 september 2022. 

 

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=6558#a_eventhead
https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=6558#a_eventhead
https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=6558#a_eventhead


 

Inschrijvingsformulier te sturen naar:   

Simenon Werner, Haenenstraat 14, 3740 Eigenbilzen  of  E-mail: shingitaihoeselt@gmail.com   

 

Coaches (formulier) 

Alleen coaches die bij de organisatie bekend zijn krijgen toegang tot de wedstrijdvloer. De namen 

van de coaches moeten ingevuld worden op het inschrijvingsformulier! 
 

Maximum 1 coach per 5 deelnemers 

 

Uurregeling 

Controle vergunningen 

09u00 tot 09u30: - 14 jarigen 

12u00 tot 12u30: +14 jarigen 

 

Aanvang Wedstrijden: 10u.00 

 

Inschrijvingsgeld 

Gelieve het inschrijvingsgeld van €10 per kamper te storten op BE44 0689 1068 6345 (Belfius).  

Vermeld je aansluitingsnummer en het aantal deelnemers. 

 

Betalingen moeten binnen zijn uiterlijk op 30 september 2022!! 

 

 

 

De lijsten met poules zijn beschikbaar op onze website vanaf woensdag 06 oktober 2022. 

Hopelijk mogen we jullie opnieuw talrijk begroeten op ons toernooi.   

 

Sportieve groeten, 

 

Shingitai Hoeselt 

 

 +32 478 240602 – shingitaihoeselt@gmail.com 

    https://www.shingitai-hoeselt.com 

De wedstrijd gaat door onder voorbehoud van de gegeven omstandigheden ivm Covid-19. 

Het bestuur behoudt zich het recht om de wedstrijd, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de 

omstandigheden dit vereisen. 

mailto:shingitaihoeselt@gmail.com
https://www.shingitai-hoeselt.com/

