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Elitetrainer 18+ 
 
 

Waar staan we voor? 
 
Karate Vlaanderen is een - door Sport Vlaanderen erkende - sportfederatie en als 
dusdanig de promotor van karate in Vlaanderen. 

Karate Vlaanderen stelt zich tot doel alle karateclubs in Vlaanderen en het tweetalig 
gebied Brussel Hoofdstad in één federatie te verenigen en de karatesport te verspreiden, 
aan te leren en te laten beoefenen op zowel provinciaal, Vlaams, nationaal als 
internationaal vlak.    

Karate Vlaanderen wil dit realiseren door de omstandigheden te creëren en te 
optimaliseren die de beoefenaar toelaat om op een kwalitatieve manier (recreatief en 
competitief) te trainen en (inter)nationaal te kampen met respect voor elk type 
beoefenaar.     

Karate Vlaanderen streeft naar een kwalitatieve karatebeoefening en zal hiervoor alle 
clubs optimaal begeleiden en ondersteunen.   

De competitiecommissie is een onderdeel van Karate Vlaanderen en is belast met het 
beheer van het WKF-competitiegebeuren. Dit omvat volgende domeinen: 

• elite 
• arbitrage 
• wedstrijdreglementen en -organisatie 

 

De elitewerkgroep WKF is verantwoordelijke voor de scouting, de vorming en de 
begeleiding van WKF-eliteatleten binnen VKF 



 

 

Karate Vlaanderen, Oudenaardsesteenweg 839, 9420 Erpe-Mere | +32 9 248 03 00 | Team@karatevlaanderen.be 

Erkend en gesubsidieerd door Sport Vlaanderen | Ondernemingsnummer: 428.240.053 

 

 
Dit is echt iets voor jou omdat:  
 

• Je in het bezit bent van een hogere dangraad erkend door Karate Vlaanderen. 
• Je hebt kennis van de sporttechnische kant van de sport en behaalde daarvoor 

aanwijsbare ervaring en/of diploma’s. 
• Je kennis hebt van de wedstrijdorganisatie van karate nationaal en internationaal. 
• Je affiniteit hebt met kumite 
• Je een ervaren coach bent 
• Je in het bezit  bent van een erkend trainersdiploma Karate of je bereid bent dit op 

korte termijn te behalen 
• Je gebeten bent door de karatemicrobe. 
• Je het competitiegebeuren karate naar een hoger niveau wil tillen. 
• Je een visie hebt op de sport in relatie tot de actuele maatschappelijke 

ontwikkelingen.  
• Je beschikt over kennis van de sportwereld en meer bepaald de decreten van 

Sport Vlaanderen. 
• Je deze prachtige sport wil helpen uit te dragen in Vlaanderen en de wereld. 

 
Wat staat je te wachten? 

• Je bent de trainer van de elitegroep +18 
• Je bent bereid de elite mee te begeleiden in het buitenland  
• Je hebt of je je behaalt een coach licentie EKF/WKF  

• Je bekijkt samen met de atleten welke trainingsprogramma ze volgen in functie 
van de vooropgestelde kalender en vastgelegde doelen 

• Je maakt voor de atleten een trainingsschema op met korte, middellange en 
lange termijndoelstellingen. 

• Je volgt de atleten op en zorgt ervoor dat ze de juiste ondersteuning krijgen 
• Je zorgt ervoor dat elke communicatie naar de buitenwereld, atleten en andere 

trainers in overeenstemming is met de lange termijn visie en beleidslijnen van de 
WKF-competitiecommissie en Karate Vlaanderen. 

• Deze functie creëert geen recht om zelf beslissingen te nemen.  
• Je mag verantwoordelijkheden/macht uitoefenen die het bestuursorgaan aan 

deze functie heeft gedelegeerd.  
 
 
Wat bieden wij voor je inzet 

• Je krijgt de ondersteuning van een enthousiast team medewerkers. 
• Je helpt mee de karatesport te professionaliseren. 
• Alle onkosten die gemaakt worden in functie van je taak worden vergoed. 
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• Je komt terecht in organisatie die in volle groei is. 


