
 

 

  
 SKVA 

A G E R B E E K C U P  2 0 14 

UITNODIGING 
 Wanneer: zondag 13 april 2014 

Waar : Sporthallen Zuid 3, Burgerweeshuispad 54 
  Amsterdam 020 251 7700 

 

 Aanvang 10.00 uur (zaal open om 9.30 uur) 
 
 Leeftijdsgroepen 6-9 jaar, 10-12 jaar, 13-15 jaar 
  16-19 jaar, 20 jaar en ouder 
 
 Niveau Alle Kyu-graden + Dan-graden 
 
 Onderdelen Kyu-graden:  
   kata en teamkata 
   kihon ippon kumite,  
   jiyu ippon kumite (16+, vanaf blauw) 
   jiyu kumite (vanaf blauw, 16+; dames/heren) 
 
  Dan-graden: 
   Kata en Jiyu kumite (dames/heren) 
 
 Organisatie Shotokan Karate Vereniging Amstelveen 
 
 
 Deelname € 8,00 p.p. en € 9,00 per team 
 Parkeren gratis op zondag 
 

                              Sluitingsdatum       23 maart 2014 
                              inschrijving                
 
 Organisatie Shotokan Karate Vereniging Amstelveen 
  email: agerbeekcup2014@skva.info 

  tav. Marianne of Piet 06 3303 4646 

 

 Verzoek: gaarne een ontvangstbevestiging sturen 



 

 

Beste mede-Agerbeek dojo’s, 
 
De Agerbeekcup vindt dit jaar plaats in de Sporthallen te Amsterdam zondag 13 april 2014.   
We starten om 10.00 uur. De zaal is open vanaf 9:30 uur; svp. melden tussen 09:30 en 10:00 zodat 
scheidsrechters en schrijvers kunnen worden geïnstrueerd en inschrijvingen kunnen worden 
gecontroleerd. 
 
De wedstrijden bestaan uit de gebruikelijke onderdelen vlaggenkata, teamkata, (jiyu) ippon kumite, 
en voor de liefhebbers jiyu-kumite.  
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 8,00 per deelnemer en € 9,00 per team van 3 personen. 
Gelieve het totaalbedrag voor de sluitingsdatum over te maken op bankrekening 
NL93INGB0004848734  t.n.v. SKVA  te Amstelveen o.v.v. Agerbeekcup 2014 + naam van de club. 
 
Bij deze uitnodiging vinden jullie een inschrijfformulier voor de deelnemers (Excel file, zie toelichting 
verderop) en een tabel in word voor de scheidsrechter en/of schrijvers. We rekenen op veel 
ondersteuning vanuit jullie kant zodat het toernooi vlot kan verlopen. Er zijn per vereniging minimaal 4 
scheidsrechters en 2 ‘schrijvers’ noodzakelijk. 

 
De categorieën worden ingedeeld naar leeftijd en niveau (wit/geel, oranje/groen, blauw/bruin en 
zwart). Er is geen leeftijdsbovengrens voor deelname (dus ook senioren). 
Voor de teamkata 6-12 jaar mag 1 deelnemer 13 jaar zijn. 
 
Op de volgende bladzijde een tabel van de categorieën en geplande onderdelen. 
Misschien ten overvloede, maar de deelnemers dienen alle onderdelen, behorende bij hun 
Kyu-graad, te beheersen. 
 
Er is ook weer een Dan-graad categorie met een individuele puntentelling. Deze tellen dus niet mee 
voor het puntentotaal van de vereniging. De Dan-graden kunnen meedoen met jiyu kumite en/of kata 
(geen teamkata). 
 
Als laatste willen we jullie vragen zoveel mogelijk wedstrijdspullen (vlaggen, fluitjes, banden) mee 
te nemen. 
 
We hopen op veel inschrijvingen en met jullie enthousiaste deelname zal het weer een leuk 
toernooi worden. 
 
Met sportieve groet, 
 
Piet Hoek 
SKVA 
 
 
 
 
 



 

 

ONDERDELEN en CATEGORIEËN 
 
De individuele onderdelen zijn kata (vlaggensysteem) en ippon kumite:  
-  Kihon ippon kumite:  er zijn steeds 3 aanvallen: jodan, chudan en mae-geri. 
- Jiyu ippon kumite in de leeftijdsgroepen vanaf 16 jaar, vanaf blauwe band 
   De deelnemers maken naar keuze 3 van de volgende 5 aanvallen:  
   oi zuki jodan, oi zuki chudan, mae-geri, mawashi-geri en yoko-geri kekomi. 
- Jiyu kumite is een onderdeel voor deelnemers vanaf 16 jaar, vanaf blauwe band. 
   Bij jiyu kumite zijn dames en heren gescheiden. 
 
Teamkata: 
Hierbij werken we volgens het vlaggensysteem in drie leeftijdsgroepen: 6-12 jaar, 13-15 jaar en 
16 jaar en ouder. Een team mag evt. bestaan uit deelnemers van verschillende leeftijdscategorieën, 
een team van 2 kinderen van 12 en 1 van 13 valt onder de categorie 6-12 jaar.  
Deelnemers kunnen maar in 1 katateam uitkomen (en aan maximaal 3 categorieën meedoen).  
 

Categorieën*  Onderdeel        Jiyu kumite   

Groep 
Leeftijd 
(jaar) Kleur band Kata 

Kihon 
ippon 
kumite 

Jiyu 
ippon 
kumite 

 
Heren 

 
 
Dames 

Team 
kata 

1 6-9 wit/geel X X       

Z
ie

 h
ie

ro
n

d
er

 

2 6-9 oranje/groen/blauw X X       
3 10-12 wit/geel X X       
4 10-12 oranje/groen X X       
5 10-12 blauw/bruin X X       
6 13-15 wit/geel/oranje/groen X X       
7 13-15 blauw/bruin X X       
8 16-19 wit/geel/oranje/groen X X       
9 16-19 blauw/bruin X 

 
X X X 

10 20 en ouder wit/geel/oranje/groen X X       
11 20 en ouder blauw/bruin X 

 
X X X 

    
            

12 t/m 20 jaar Dan graden X 
  

X X   
13 21 en ouder Dan graden X 

  
X X   

  
  

            
team 6-12 wit/geel/oranje           X 
team 6-12 groen/blauw/bruin           X 
team 13-15 wit t/m bruin           X 
team 16 en ouder wit t/m bruin           X 

 

*De organisatie behoudt zich het recht voor categorieën samen te voegen of te splitsen, afhankelijk 
van het aantal deelnemers.  
 
Om misverstanden te voorkomen worden inschrijvingen alleen per email geaccepteerd, liefst 
met het digitaal ingevulde inschrijfformulier. 
 
Inschrijvingen of wijzigingen na de sluitingsdatum van 23 maart worden niet geaccepteerd.  
Mocht er iemand uitvallen door bijv. ziekte, dan is het wel mogelijk deze door een nieuwe 
deelnemer te vervangen, mits van dezelfde categorie. 
 
Kledingvoorschriften: 

Deelnemers dragen een wit karatepak, eventueel voorzien van een club- of stijl-embleem mag op de linker borstzijde 
van het jasje. Vrouwelijke deelnemers dragen een effen wit T-shirt onder hun karatejasje. 

Haarclips, spelden, linten en andere versieringen zijn verboden, elastiekjes zijn toegestaan.  

De mouwen en broekspijpen mogen niet worden opgerold. Let op: korte nagels! 



 

 

Vrijwilligers Agerbeekcup 2014 
 
Vrijwilligers 
Voor- en achternaam Functie* Opmerking 

 Scheidsrechter/schrijver  

 Scheidsrechter/schrijver  

 Scheidsrechter/schrijver  

 Scheidsrechter/schrijver  

 Scheidsrechter/schrijver  

 Scheidsrechter/schrijver  

 Scheidsrechter/schrijver  

 Scheidsrechter/schrijver  

 Scheidsrechter/schrijver  

 Scheidsrechter/schrijver  

*Doorhalen wat niet van toepassing is 
Opmerking: minimaal 2 gediplomeerde EHBO-ers gevraagd voor het toernooi. 
Bovenstaande tabel met vrijwilligers het liefst zsm. terugsturen. 

 
Inschrijfformulier Agerbeekcup 2014: zie Excel file genaamd ‘Template’ 
Toelichting 
Het formulier in Excel kan in willekeurige volgorde van deelnemer/categorie worden ingevuld. Je mag 
ook voor elke categorie een apart formulier gebruiken. Gebruik zoveel formulieren als nodig. Geef elk 
formulier van maximaal 18 personen een unieke naam (bv. de naam van de club en een volgnr.). Met 
uitzondering van de geboortedatum zijn alle vakken in te vullen door op het veld te klikken (toelichting 
verschijnt) en vervolgens met de keuzedriehoek de gewenste waarde te selecteren. De invulvelden 
moeten de juiste informatie bevatten (of leeg blijven), de overige velden zijn afgeschermd.  
Uiteraard mag je ook een eigen gemaakte Word- of Excelfile gebruiken (soms heb je al zoiets), maar 
dan gelieve wel dezelfde kolomvolgorde aan te houden aangezien we uiteindelijk alle 
inschrijfformulieren digitaal willen verwerken (samenvoegen/sorteren etc.). 
 
Mocht je vragen hebben over de file: mail/bel Piet via agerbeekcup2014@skva.info of 06 3303 4646. 

 
De inschrijfformulieren van de deelnemers uiterlijk 23 maart 2014 mailen naar: 
Agerbeekcup2014@skva.info 

 
TOTAAL AANTAL DEELNEMERS: ………x € 8,00 =  € ……. 
TOTAAL AANTAL TEAMS    : ……… x € 9,00 = € ……. 
 
Totaalbedrag per vereniging in één keer uiterlijk 23 maart overmaken naar bankrekening 
NL93INGB0004848734 t.n.v. SKVA te Amstelveen o.v.v. Agerbeekcup 2014 + naam van de club 
 
 


