
 

 

 

ENGLISH / ENGELS 

 

Kaiten Open 2008 
  

We would like to invite you to the international Kaiten Open for youth en juniors (new age 
categories) 
 

Date: Sunday 8 june 2008 
 
 -WKF rules  
 -Big Trophy’s for all price winners. 
 -Competitors who want to be entertained after competition can join karateclinics given by  
   internationals.  
 -WKF referees welcome. Your hotel will be arranged and paid by the organisation. There is a 
  limit to the number of referees. Let us know by mail. 
 -The event will be held at one of the 2 biggest sportcenters of Holland. 
 
Addres: 
Topsporthal 
Pierre de Coubertinlaan 7 
1362 LA Almere 
Posbus 60120 
1320 AG Almere 
The Netherlands 
 

 
Individual categories: 

   

Ages   Kumite male   Kumite female 

 

7-8-9 years   -28, -33, +33    -28, –33, +33 
10-11 years   -33, -38, -43, +43   -35, -40, +40 
12-13 years   -43, -50, -55, -60, +60  -45, -53, +53 
14-15 years   -52, -57, -63, -70, +70  -47, -54, +54 
16-17 years   -60, -68, -75, +75, OPEN  -53, -59, +59, OPEN 
 

Team categories: 

 
For the children (7-15 years) we organise a MIXED TEAM competition: 
7-8-9 years               MIXED TEAM (2 male, 1 female in each team) 
10-11 years               MIXED TEAM (2 male, 1 female in each team) 
12-13 years               MIXED TEAM (3 male, 2 female in each team) 
14-15 years               MIXED TEAM (3 male, 2 female in each team) 
 
WKF rules! 
All Kumite-disciplines will be performed using protection gloves. Jock straps for boys and breast 

protection for girls is mandatory! Mouth piece, shin and foot piece are mandatory 

The organizer is not liable for any damages. 

 



Coaches 
. Up to 10 athletes one coach-card, 

. 11 or more athletes two cards 

 

 

Weighing 
08.00 – 09.00 

 

The competition starts at 09.30. Further information about starting and extra weighing times will be 

send by mail after registration. 

 

Entry fee € 10,00 per person per category. Entry fee for teams € 20,00. Entry fee can be paid at the 

tournament before the competition starts. 

 

Online registration closes on 19 may 2008 

 

Online registration and more information about the tournament: 

www.kaiten.nl/kaitenopen.htm 

 

Contact: 

Frank@vandennieuwendijk.nl 



 

 

 

DUTCH / NEDERLANDS 

 

Kaiten Open 2008 
  

Wij willen jullie graag uitnodigen op de Kaiten Open Karate International 2008 voor kumite 
van 7 t/m 17 jaar. 
 

Datum: Zondag 8 juni 2008 
 
-WKF regels 
-Grote bekers voor de 1e, 2e en 3e plaats. 
-Stijlprijzen, aanmoedigingsprijzen en prijzen voor de sportschool met de meeste prijzen. 
-ben je klaar met je wedstrijden en moet je wachten dan kan je ook meedoen met     
  karateclinics gegeven door karatetoppers.  Ook zijn er diverse ander vormen van  

entertainment. 
-Het toernooi wordt gehouden in één van de twee grootste sporthallen van Nederland. 
-alle kampioenen van de Kaiten Open 2008 mogen op de Kaiten Open van 2009 gratis    
  meedoen! 
-Alle Nederlandse kampioenen Jeugd van 11 november 2007 en de Nederlandse kampioenen  
 cadetten van 16 december 2007 betalen geen inschrijfgeld voor de individuele categorieën! 
 
Adres: 
Topsporthal 
Pierre de Coubertinlaan 7 
1362 LA Almere 
Posbus 60120 
1320 AG Almere 

 
Individueel: 

   

leeftijd   Kumite jongens   Kumite meisjes 

 

7-8-9 years   -28, -33, +33    -28, –33, +33 
10-11 years   -33, -38, -43, +43   -35, -40, +40 
12-13 years   -43, -50, -55, -60, +60  -45, -53, +53 
14-15 years   -52, -57, -63, -70, +70  -47, -54, +54 
16-17 years   -60, -68, -75, +75, OPEN  -53, -59, +59, OPEN 
 

Teams: 

 
Voor de kinderen van 7 t/m 5 jaar kan je ook meedoen aan de mixed team wedstrijden: 
7-8-9 years               MIXED TEAM (2 jongens, 1 meisje in elk team) 
10-11 years               MIXED TEAM (2 jongens, 1 meisje in elk team) 
12-13 years               MIXED TEAM (3 jongens, 2 meisjes in elk team) 
14-15 years               MIXED TEAM (3 jongens, 2 meisjes in elk team) 
 
WKF regels! 

Kruisbeschermer bij jongens verplicht en bij meisjes aanbevolen. 

Gebitsbeschermer verplicht.  

Handbeschermers verplicht. (rood/blauw) 



Voet / Scheenbeschermers verplicht.(rood/blauw) 

Borstbeschermer bij meisjes aanbevolen. 

 

 

Bij onvoldoende inschrijvingen in een categorie kan deze worden samengevoegd met een andere 

categorie. 

 

 

Coaches 
. tot 10 deelnemers één coachkaart, 

. 11 of meer twee coachkaarten 

 
AANSPRAKELIJKHEID: Deelname is voor eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld 
worden voor letsel en/of diefstal van eigendommen van de deelnemers. 

 

Controle: 
08.00 – 09.00 

 

De wedstrijden beginnen om 09.30. Meer informatie omtrent extra wegingen voor categorieën die 

later starten worden na de sluitingsdatum per mail toegestuurd. Ook kunt u de informatie vinden op 

de site. 

 

Inschrijfgeld € 10,00 per persoon per categorie. Teams € 20,00. Het inschrijfgeld moet 18 mei 

binnen zijn op rekeningnr: 1201 25 323  op naam van Sportschool van den Nieuwendijk te Zaandam. 

 

Online registratie en meer informatie over het toernooi: 

www.kaiten.nl/kaitenopen.htm 

 

 

Sluitingsdatum inschrijvingen: 18 mei 
 

Contact: 

Frank@vandennieuwendijk.nl 

 


