
UITNODIGING  DUTCH OPEN KICKBOXING 

CHAMPIONSHIPS K1 RULES, JEUGD VANAF 10 

JAAR EN AMATEURS (N/C CLASS FIGHTERS)

Geachte trainers, 

Zaterdag  09 mei organiseert Roger Alken onder auspiciën van de WFCA: 

 THE DUTCH OPEN KICKBOXINGCHAMPIONSHIPS K1 RULES AMATEURS EN JEUGD VANAF 

10 JAAR 

Wij heten u van harte welkom op ons evenement! 

The Dutch Open vind plaats in de Stadssporthal te Sittard-Geleen, in de sporthal zullen 4 

boksringen worden geplaatst. In de ochtend, vanaf 10 uur, vinden de jeugdwedstrijden 

plaats. Vanaf 14 uur willen we starten met alle vechters vanaf 18 jaar! 

In verband met de regels vastgesteld onder door de Nederlandse Vechtsportautoriteit 

wordt de leeftijd waarbij stoot en schoptechnieken naar het hoofd zijn toegestaan steeds 

1 jaar verlegd, vanaf 2020 mogen vanaf de leeftijd van 18 jaar technieken naar het hoofd 

worden gemaakt! 

Wilt u graag met uw vechters deelnemen aan The Dutch Open dan 

moet u zich met uw sportschool registreren op Sportdata 

www.sport-data.nl    oftewel  http://reg.openentry.net

Ons evenement staat op de evenementenagenda tussen de evenementen 

gepland, u kunt uw vechters, nadat u hen bij “MIJN DEELNEMERS” hebt 

ingevoerd en het unieke VA nummer van u hebt ingevoerd bij "National Athlete 

Id" pas voor The Dutch Open registreren. 1 of 2 dagen voor het evenement 

worden de poules en het tijdschema op de site bekend gemaakt, u kunt dan de 

poules en het tijdschema zelf uitprinten! 

INSCHRIJFGELD 

Het inschrijfgeld per deelnemer is 32,50 euro en dient binnen 2 
weken te worden overgemaakt op IBAN nummer: 

NL77INGB0006751677 onder vermelding van Dutch open 2020 en 

de naam van uw school! 

http://www.sport-data.nl/
http://reg.openentry.net/


Bij niet tijdig betalen van het inschrijfgeld (binnen 2 weken na 

inschrijving)  word uw inschrijving verwijderd en kunt u niet 

deelnemen, dus voorkom vervelende teleurstellingen!  

Deelnemers kunnen worden terug getrokken tot en met 1 mei 2020, 

het inschrijfgeld word dan ook teruggestort en deelnemers uit de 

wachtlijst worden dan aangevuld!  

MAX LIMIET: 400 DEELNEMERS 

U kunt uw vechters ruim van te voren inschrijven op Sport-data, mocht er 

echter een gewichtverandering zijn dan kunt u dit nog tot 1 week voor de 

wedstrijden gemakkelijk wijzigen op Sport-data! 

Mocht uw vechter tijdens de weging toch niet op gewicht zijn kan hij of zij 

tegen een vergoeding van 25 euro worden overgeschreven naar een andere 

gewichtklasse, aan de hoofdjury tafel worden alle wijzingen doorgegeven en 

kunnen de coachen/trainers vlak voor aanvang van de wedstrijd de 

gecorrigeerde nieuwe poule afhalen! 

Bij binnenkomst in de Stadssporthal staat een tafel waaraan 2 medewerkers 

zitten, zij reiken aan de hoofdverantwoordelijke van de sportschool de 

enveloppe met de deelnemerskaarten uit! Om verwarring te voorkomen laat u 

svp van te voren aan uw leerlingen/mede coachen weten wie de enveloppe met 

deelnemerskaarten ophaalt. De betreffende medewerkers geven u verdere 

uitleg waar de weging plaats vind! 

WEDSTRIJDREGELS: 

Jeugd (10 tot en met 17 jaar): 

 Regels WFCA, absoluut geen technieken naar het hoofd tot en met 17

jaar, vanaf 12 jaar zijn knie technieken naar het lichaam toegestaan.

 Verplichte bescherming: scheenbescherming, bitje, kruisbescherming

voor zowel jongens alsook meisjes, hoofdprotectie (word geleverd door

de bond, men mag ook eigen hoofdbescherming meenemen)

 De jeugd vecht 2 ronden van 1 minuut, bij gelijke uitslag word 1 extra

ronde verlengt.

 Op The Dutch Open word een Knock Out poulesysteem gehanteerd

waarbij de verliezer geen herkansing krijgt en er uiteindelijk 1 finale zal

plaatsvinden die bepaald wie zich Dutch Open Champ 2019 mag

noemen.

 Voor beide finalisten zal er een prijs worden uitgereikt!



Senioren (vanaf 18 jaar) 

 Regels WFCA vanaf 18 jaar N/C klasse (Geen knie technieken naar het

hoofd)

 Verplichte bescherming: scheenbescherming, bitje, kruisbescherming

voor zowel heren alsook dames, hoofdprotectie (word geleverd door de

bond, men mag ook eigen hoofdbescherming meenemen) voor de dames

is ook borst bescherming verplicht

 Senioren vechten 2 rondes van 1,5 minuut, bij gelijke stand word 1 extra

ronde verlengt.

 Op The Dutch Open word een Knock Out poulesysteem gehanteerd

waarbij de verliezer geen herkansing krijgt en er uiteindelijk 1 finale zal

plaatsvinden die bepaald wie zich Dutch Open Champ 2019 mag

noemen.

 Voor beide finalisten zal er een prijs worden uitgereikt!

Ons evenement vind plaats in: 

De Stadssporthal te Sittard-Geleen 

Adres: Stadswegske 8 

Postcode: 6131 AG SITTARD 

 Vrijdag 08 mei weging vechters jeugd en volwassenen van 17 uur tot en

met 19 uur

 Zaterdag 09 mei

Ochtendprogramma: Jeugd vanaf 10 jaar t/m 17 jaar

Weging: 08:00 t/m 09:30

10:00 Starten de wedstrijden

 Zaterdag 09 mei

Middagprogramma: Senioren vanaf 18 jaar

Weging: 11:00 t/m 13:30

14:00 Starten de wedstrijden



VVK Online ticketverkoop voor toeschouwers 16 euro via 

www.karateschoolalken.nl ER IS GEEN TICKETVERKOOP AAN DE KASSA, 

TICKETS ALLEEN ONLINE VERKRIJGBAAR!!!!! 

 

EXTRA INFO VOOR DE COACHES!!!!!!!! 

 Bij 1 deelnemer mogen maximaal 2 coaches naar binnen 

            Bij 2 deelnemers mogen maximaal 4 coaches naar binnen 

            Vanaf 3 deelnemers mogen maximaal 6 coaches naar binnen, dit is het                  

maximale limiet aan coaches dat mee naar binnen mag!      

 Coaches mogen alleen met coachkaart naar binnen!   

 Zowel deelnemers als ook coaches mogen alleen met sportschoenen de 

zaal betreden! 

 Coaches mogen alleen in trainingsoutfit naar binnen en coachen! 

 Coaches moeten zich ten opzichte van de jury en het publiek netjes 

gedragen ongeacht of u het eens of niet eens bent met de uitslag! 

 

GEWICHT EN LEEFIJDS CATEGORIEN  

10 t/m 12 jaar 

Jongens 10 t/m 12 jaar -30 kilo        Meisjes 10 t/m 12 jaar -30 kilo 

Jongens 10 t/m 12 jaar -34 kilo         Meisjes 10 t/m 12 jaar -34 kilo 

Jongens 10 t/m 12 jaar -37 kilo         Meisjes 10 t/m 12 jaar -37 kilo 

Jongens 10 t/m 12 jaar -40 kilo         Meisjes 10 t/m 12 jaar -40 kilo 

Jongens 10 t/m 12 jaar -43 kilo         Meisjes 10 t/m 12 jaar -43 kilo 

Jongens 10 t/m 12 jaar -46 kilo         Meisjes 10 t/m 12 jaar -46 kilo 

Jongens 10 t/m 12 jaar -49 kilo         Meisjes 10 t/m 12 jaar -49 kilo 

Jongens 10 t/m 12 jaar +49 kilo        Meisjes 10 t/m 12 jaar +49 kilo 

 

http://www.karateschoolalken.nl/


13 t/m 14 jaar 

Jongens 13 t/m 14 jaar -35 kilo         Meisjes 13 t/m 14 jaar -35 kilo 

Jongens 13 t/m 14 jaar -38 kilo         Meisjes 13 t/m 14 jaar -38 kilo 

Jongens 13 t/m 14 jaar -41 kilo           Meisjes 13 t/m 14 jaar -41 kilo 

Jongens 13 t/m 14 jaar -44 kilo           Meisjes 13 t/m 14 jaar -44 kilo 

Jongens 13 t/m 14 jaar -47 kilo           Meisjes 13 t/m 14 jaar -47 kilo 

Jongens 13 t/m 14 jaar -50 kilo           Meisjes 13 t/m 14 jaar -50 kilo 

Jongens 13 t/m 14 jaar -53 kilo           Meisjes 13 t/m 14 jaar -53 kilo 

Jongens 13 t/m 14 jaar -56 kilo           Meisjes 13 t/m 14 jaar -56 kilo 

Jongens 13 t/m 14 jaar -59 kilo           Meisjes 13 t/m 14 jaar -59 kilo 

Jongens 13 t/m 14 jaar -62 kilo           Meisjes 13 t/m 14 jaar -62 kilo 

Jongens 13 t/m 14 jaar -65 kilo           Meisjes 13 t/m 14 jaar -65 kilo 

Jongens 13 t/m 14 jaar -68 kilo           Meisjes 13 t/m 14 jaar -68 kilo 

Jongens 13 t/m 14 jaar -71 kilo           Meisjes 13 t/m 14 jaar -68 kilo 

Jongens 13 t/m 14 jaar +71 kilo          Meisjes 13 t/m 14 jaar +71 kilo 

 

15 t/m 17 jaar 

Jongens 15 t/m 17 jaar -50 kilo           Meisjes 15 t/m 17 jaar -50 kilo 

Jongens 15 t/m 17 jaar -55 kilo           Meisjes 15 t/m 17 jaar -55 kilo 

Jongens 15 t/m 17 jaar -60 kilo           Meisjes 15 t/m 17 jaar -60 kilo 

Jongens 15 t/m 17 jaar -65 kilo           Meisjes 15 t/m 17 jaar -65 kilo 

Jongens 15 t/m 17 jaar -70 kilo           Meisjes 15 t/m 17 jaar +65 kilo 

Jongens 15 t/m 17 jaar -75 kilo 

Jongens 15 t/m 17 jaar -80 kilo 

Jongens 15 t/m 17 jaar +80 kilo 

 



18 jaar en ouder 

Heren 18 jaar en ouder N/C klasse -55 kilo 

Heren 18 jaar en ouder N/C klasse -60 kilo 

Heren 18 jaar en ouder N/C klasse -65 kilo 

Heren 18 jaar en ouder N/C klasse -70 kilo 

Heren 18 jaar en ouder N/C klasse -75 kilo 

Heren 18 jaar en ouder N/C klasse -80 kilo 

Heren 18 jaar en ouder N/C klasse -85 kilo 

Heren 18 jaar en ouder N/C klasse -90 kilo 

Heren 18 jaar en ouder N/C klasse +90 kilo 

Dames 18 jaar en ouder N/C klasse -52 kilo 

Dames 18 jaar en ouder N/C klasse -55 kilo 

Dames 18 jaar en ouder N/C klasse -60 kilo 

Dames 18 jaar en ouder N/C klasse -65 kilo 

Dames 18 jaar en ouder N/C klasse +65 kilo 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              




