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WEDSTRIJD SCOUTING 
TRAINING WKF VOORJAAR 2023 
 

Beste clubverantwoordelijke, beste trainer, 

 

Doelgroep: karateka’s met wedstrijdervaring & Karate Vlaanderen vergunning 

• Minimumleeftijd: 10 jaar 
• Minimumgraad: 6e kyu 
• Karateka’s nemen zelf alle noodzakelijke bescherming mee 

De clubtrainer moet de toestemming geven aan de clubleden, met bijgevoegd formulier.  
Dit document kan u steeds downloaden via onze website want één document per atleet mag 
worden ingevuld en afgegeven aan de trainer ter plaatse. 

Enkel karateka’s die aan AL deze voorwaarden voldoen, zullen toegelaten worden op de trainingen.  

We hopen op die manier het niveau van het wedstrijdkarate op te krikken, en nieuwe talenten te 
ontdekken. 
Deze trainingen worden gegeven door leden van de sportcommissie; de scouting naar de shobu-
elitegroep zal van hieruit gebeuren.  

Volgende data zijn al gekend, updates kan u raadplegen via de site www.karatevlaanderen.be 

 

Zaterdagen 4 februari 2023  14h00 – 17h00 (gratis) U14 groep 

Zaterdagen 11 februari 2022  14h00 – 17h00 (gratis) +18 groep 

Zaterdagen 18 februari 2022  14h00 – 17h00 (gratis) U18 groep 

Zaterdagen 6 mei 2023  14h00 – 17h00 (gratis) U14 groep 

Zaterdagen 13 mei 2023  14h00 – 17h00 (gratis) +18 groep 

Zaterdagen 20 mei 2023  14h00 – 17h00 (gratis) U18 groep 

 

 

We hopen jullie te mogen verwelkomen op een van deze trainingen.  
Mocht u hierover nog vragen hebben, kan u ons steeds contacteren via onderstaande gegevens.  

  

http://www.karatevlaanderen.be/
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1 document per persoon/per training 

Uitnodiging Wedstrijd Scouting Training WKF 

 

…………………………………………………………………………………….……….……. (Naam – voornaam), hoofdtrainer van club 

……………………………………………………………………………………………………………………………. (Naam club + clubnummer)  

geeft toestemming aan ……………………………………………………… ………………… …………………. (Naam geselecteerde)  

om deel te nemen aan volgende Wedstrijd Scouting Training (duid aan wat van toepassing is). 

Trainingen gaan door in de gevechtszaal van Het Rooi, Berchemstadionlaan 73, 2600 Berchem 

van 14 tot 17 uur.  

Zaterdagen 4 februari 2023  14h00 – 17h00 (gratis) U14 groep 

Zaterdagen 11 februari 2022  14h00 – 17h00 (gratis) +18 groep 

Zaterdagen 18 februari 2022  14h00 – 17h00 (gratis) U18 groep 

Zaterdagen 6 mei 2023  14h00 – 17h00 (gratis) U14 groep 

Zaterdagen 13 mei 2023  14h00 – 17h00 (gratis) +18 groep 

Zaterdagen 20 mei 2023  14h00 – 17h00 (gratis) U18 groep 

 

Leeftijd:……….. Opgelet minimum 10 jaar & enkel aanbieden in juiste leeftijdscategorie 

Graad:  …………………….  Opgelet: minimum 6e kyu! 

 

Deelname is enkel mogelijk na overhandiging van dit volledig ingevulde document en als de 

karateka de nodige bescherming bij zich heeft.  

  

Handtekening trainer       Vergunningsnummer trainer 

 

…………………………………………..        ………………………………………….. 


