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Woordje van de Voorzitter van de Vlaamse Karate Asssociatie
2015 ligt achter ons. Een jaar van heel druk bezochte wedstrijden, stages,
clubtrainingen, vieringen (50 jaar karate in België) clubs die 45 jaar geleden zijn
opgericht en zo verder……. Karate staat nu aan de startlijn om in augustus 2016
verkozen te worden als Olympische sport op de Spelen in 2020 te Tokyo. Hetzelfde
staat te gebeuren met onze G-karate, het Internationaal Paralympisch Comité
heeft in juli 2015 het karate erkend als sport, maar jammer genoeg lagen 6
maanden voor deze erkenning de sporten reeds vast voor 2020. Hier moeten we
geduld hebben tot 2024 om aan te treden.
Een verzoek van de Wereldfederatie om met de
secretaris -generaal T. Nagura een meeting te
hebben in Brussel op 27 oktober in verband
met de Olympische erkenning en het WK
Universiteit in Kobe in 2018. Waren ook
aanwezig Mr. Furukawa en Mr. Nobukawa.
Ons klein België staat in Japan heel hoog
aangeschreven,
in
2016
bestaat
de
samenwerking Japan-België 150 jaar.
Ook heel wat drukte rond het nieuwe decreet voor de sportfederaties,
beleidsnota's, duurzaam en gezond sporten, alle groepen bereiken, laagdrempelig
sporten, enz… Het doel van dit decreet is kwaliteitsvolle en goed georganiseerde
sportfederaties te behouden en andere multisportfederaties die dezelfde sporten
aanbieden te laten samensmelten. In elk geval zullen de normen zeer sterk
verhogen.
Onze federatie heeft een goede structuur, we hebben heel wat kwaliteit in huis en
alle doelgroepen komen aan bod. Kwaliteit bij het lesgeven is belangrijk, een VTS
(Vlaamse Trainers School) diploma wordt de toekomstige maatstaf. Bijscholingen
en kaderopleidingen worden de trend, scheidsrechters en officiëlen worden
eindelijk aanzien als kwaliteit in een federatie.
Voor jullie, familie en kennissen allemaal een gezond en gelukkig 2016.

Demesmaeker François
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NIEUWS VANUIT HET SECRETARIAAT
Deborah en Katrien hebben gezocht en gevonden...
Sinds 1 september helpt Jeroen De Smet – Master
Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen –
halftijds met het versterken van het VKF-Multistijl
secretariaat!
Beste karateka’s
Het secretariaat VKF-multistijl zal tijdens de eindejaarsperiode gesloten zijn van
donderdag 24 december 2015 tot en met vrijdag 01 januari 2016.

Voor dringende vragen kan u contact opnemen met Rudy Schuermans,
penningmeester van de Raad van Bestuur, op het nummer 0475 24 28 92.
Met sportieve groeten
Deborah, Katrien en Jeroen
Het secretariaat
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REGIONALE WEDSRIJDTRAININGEN
VOORJAAR 2016

DATUM

LOCATIE

09 januari 2016

Het Rooi - Berchem

14u – 16u

Gratis

20 februari 2016

Het Rooi - Berchem

14u - 16u

Gratis

05 maart 2016

Het Rooi - Berchem

14u - 16u

Gratis

09 april 2016

Het Rooi - Berchem

14u - 16u

Gratis

AR 2015

VOORWAARDEN DEELNAME REGIONALE WEDSTRIJDTRAININGEN






Enkel op uitnodiging en ondertekend door de clubtrainer!
Lid zijn van een club aangesloten bij VKF MULTISTIJL
Minimumleeftijd is 12 jaar
5e Kyu graad hebben behaald of hoger
Formulier te downloaden vanaf januari 2016
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Regionale kumitetraining
ter voorbereiding op
Shodan Shiken
13 februari 2016
Regionale kumitetraining
ter voorbereiding op
Shodan Shiken

Regionale kumitetraining
ter voorbereiding op
Shodan Shiken

26 maart 2016

16 april 2016

GELDIGE PUNTENKAART NODIG VOOR
KANDIDAAT 1STE EN 2DE DAN

Locatie:

Sporthal Het Rooi
Berchemstadionlaan 73
2600 Berchem

Uur:

14u00 – 16u00

Deelnamevoorwaarden:

Geldige vergunning Multistijl
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Bijscholing medische commissie
30 april 2016
Bijscholing sportcommissie

Bijscholing sportcommissie

G-karate
6 februari 2016

21 mei 2016*

BIJSCHOLING VOOR
CLUBTRAINERS EN HUN
ASSISTENTEN
* Deze bijscholing is een voorbereiding op een hogere dangraad. Er wordt
verwacht dat men de eigen partner meebrengt en dat men reeds grotendeels
voorbereid is.

Locatie:

Sporthal Het Rooi
Berchemstadionlaan 73
2600 Berchem

Uur:

14u00 – 16u00

Geldige stempelkaart: kandidaat 3de, 4de en 5de Dan
Doelgroep:
Trainers die wedstrijdkarateka’s begeleiden of karateka’s
begeleiden naar een (hogere) kyu- of dangraad

Deelnamevoorwaarden:
 Voor bijscholing sportcommissie: minimum 3e Kyu graad
behaald hebben
 Minimum 17 jaar worden in het jaar dat de bijscholing doorgaat
 Clubtrainer of assistent-trainer zijn binnen een club aangesloten
bij onze federatie
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Maitoshi Kachi Trophy
24 januari 2016
Ninove
Vlaams Kampioenschap
Multistijl
30/01/2016
Neerpelt
Open Belgisch Kampioenschap
G-karate
31/01/2016
Saive
Belgisch Kampioenschap
27/02/2016

BINNENLANDSE
WEDSTRIJDEN
VOORJAAR 2016

Beerse
Tomodachi Cup
28/02/2016
Zoutleeuw
Provinciaal Kampioenschap
Antwerpen
17/04/2016
Beerse
Limburgs Kampioenschap
24/04/2016
Lommel

World Cup I-karate
29/05/2016
Antwerpen
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Dutch Open
19 – 20 maart

EK Jun & Kad & U21
Limmasol
5 – 7 februari

Open de Paris
23 – 24 januari

BUITENLANDSE
WEDSRIJDEN
VOORJAAR 2016

Krokoyama Cup
2 april

EK senioren
Montpellier
6- 8 mei

Open Luxemburg
25 – 26 april

Austrian Open
16 - 17 april
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ALLERLEI
VKF Multistijl op Facebook
Bezoek onze Facebookgroep en word lid.

VKF Multistijl op Twitter
Volg ons op Twitter

JOUW ARTIKEL IN DE VKF NIEUWSBRIEF?
Stuur uw verslag op naar onderstaand bekend
mailadres voor 1 mei 2016 en deel je ervaringen
met de karate wereld!
Meer inlichtingen en inschrijvingen via vkf@skynet.be
of 052/34 33 01
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De Strafste Selfie
Beste karateka,
Het mag vriezen dat het kraakt, sneeuw mag met bakken uit de hemel
vallen en ijspegels mogen gerust ramen en dakgoten sieren: bij de
Vlaamse Karate Federatie maken we er een warme winter van!
Iedereen die van karate houdt, weet dat we solidariteit, inclusie,
respect en betrokkenheid hoog in het vaandel dragen. Het zijn geen
holle woorden, maar waarden waar we met z’n allen naar streven, zowel
op als naast de tatami.
Daarom willen we al onze leden - van jong tot oud, van witte tot zwarte
gordel - uitdagen om mee te doen aan ons Strafste Selfie Project. Maak
samen met de leden van je club een knotsgekke, ontroerende en/of
sportieve selfie, en toon ons wat de woorden ‘solidariteit, respect en
betrokkenheid’ voor jou betekenen.
De 10 meest verrassende selfies kunnen niet alleen rekenen op eeuwige
roem en oneindige glorie binnen de Vlaamse Karate Federatie, ze winnen
ook een geldprijs van 100 euro voor hun club (*).
Steek de koppen samen, poseer voor die smartphone en bezorg ons je
Strafste Selfie voor 15 februari 2016 via vkf@skynet.be. Vermeld ook
zeker je naam en de club waarvan je lid bent.
We kijken alvast uit naar jouw Strafste Selfie!

(*) Per club kan er maar 1 selfie winnen. Iedereen die lid is van een VKFkarateclub mag deelnemen.
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HERFSTSTAGE IN HERENTALS 21/11/2015
De Herfststage was weer een groot succes!!!
Alle leeftijden en niveaus werden vertegenwoordigd.
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SFEERBEELD VAN DE PROVINCIALE TRAINING
ALS VOORBEREIDING OP DE SHODAN SHIKEN
28/11/2015

40 JARIG BESTAAN VAN KARATECLUB LOKEREN
EN 45 JARIG BESTAAN VAN SAMOERAI LEUVEN
Een dikke proficiat aan beide clubs met hun jubileum!
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RESULTATEN DANEXAMENS 13/12/2015

4 Dan
Naam

Club

Clubnaam

Chris Coene

5001

Budo Karate Oostende

Naam

Club

Clubnaam

Yasnaïna Bruneel

4048

Okinawa Kwai Laarne Gent

Naam

Club

Clubnaam

Erwin Van Roy

4001

Akiyama Gent

Naam

Club

Clubnaam

Britt Schoeters

1003

Budo Kai Merksem

Cedric Nzamuye

4004

Dai Nippon

3 Dan

2 Dan

1 Dan
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Dylan Van Oncem

4004

Dia Nippon

Eros Kajanaku

1033

Voris Schoten

Ksander De Prins

1086

Funakoshi Beerse

Maarten Van Der Auwera

1045

Karateclub Berlaar

Margot Vervust

4073

Kenshikan Merebeke

Quinten Deglain

1021

Uechi-Rye Mechelen

Raphaël Capieaux

2033

Shito Karate Grimberen

DANEXAMEN ZONDAG 22 MEI 2016
Op 22 mei 2016 wordt er opnieuw het examen Shodan Shiken
ingericht te Brugge.
Graag willen we er jullie op attent maken dat de uiterste
inschrijvingsdatum 21 april 2016 is.
Zoals eerder gecommuniceerd zijn er een aantal voorwaarden
ingevoerd waaraan alle kandidaten moeten voldoen. Deze staan
duidelijk vermeld in de gradenbundel en moeten voorgelegd
worden bij inschrijving voor het examen.
Voor alle info kunnen jullie steeds terecht op het gekende correspondentieadres.
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RESULTATEN PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP
OOSTERZELE
Kata
Kumite

RESULTATEN BELGIAN OPEN
Resultaten

WIL JIJ OOK EEN LESGEVERSDIPLOMA IN 2016?
Initiatorcursus: korte inhoud
Het hoeft niet gezegd dat het hebben van een lesgeversdiploma steeds belangrijker wordt:
voor het verkrijgen van (meer) gemeentelijke subsidies, om voorrang te krijgen in sportzalen
en natuurlijk ook voor jezelf, om de kwaliteit van lesgeven te verhogen.
Deelnemen kost ongeveer € 160 voor alle modules samen. Bij Bloso schrijft u in en betaalt u
voor modules 1, 2 en 3. De 4e module (= begeleide
stage) wordt door de Vlaamse Karate Federatie vzw
bekostigd. Veelal kan u een groot deel van het
inschrijvingsgeld terugvorderen via de impulssubsidies
bij de gemeente waar uw club lid is of via de federatie.
De volgende cursus initiator karate vangt aan op 23/01/2016 te Brugge. Hier zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar, maar snel zijn is de boodschap want de inschrijvingen worden op
09/01/2016 afgesloten!

Meer weten?
Ga naar onze website rubriek ‘cursusaanbod’
of contacteer Griet via grietbonamie@telenet.be of 0476 98 18 90.
Inschrijven via de Bloso-website of neem contact op met
katleen.de_wilde@bloso.be.
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BEHAALDEN EEN VTS-DIPLOMA IN 2015!
Trainer B:
 Battiau Marie-Rose
 Duchateau Stijn
 Kippers Thalia
 Kums Sander
 Leenaers Yves
 Leenaers Tommy
 Leroux Evy
 Moreels Tommy
 Heidi Nolf
 Servaege Eddy
 Van De Mergel Frank
 Van Hal Anthony
 Van Roy Erwin
 Van Saen Ronny
Initiator najaar 2014 (slaagden na stage in januari 2015)
 Bronder Jan
 Callewaert Ruben
 Claes Bert
 De Keyser Kim
 Mattheijssens Frank
 Notredame Yves
 Novinchanova - Van De Wiel Marina
 Roan Martine
 Segers Hans
 Srihi Elias
 Van Cauwenberghe Dirk
 Van Verdegem Dieter
Initiatorcursus zomer 2015
 Baert Marijn
 De Pourcq Danny
 Gilis Constant
 Hemelsoen Jan
 Jacobs Filip
 Moco Tibor
 Peeters Emiel
 Renders Line
 Rumes Jeroen
 Van Gils Karl
 Van Den Brande Thijs
 Vermeulen Arne
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WORD TRAINER G-KARATE!!!

G-karate neemt een snelle groei en uiteraard
gaat dit gepaard met de nood aan trainers,
goede trainers met het hart op de juiste plaats.
Eric Bortels heeft een veilig trainingssysteem ontwikkeld, waarmee we een grote groep
karateka’s met eender welke beperking kunnen activeren. Dit trainingssysteem is voor iedere
doelgroep anders. Zo geven we les aan kinderen en volwassenen met Autisme Spectrum
Stoornis, fysische beperking, visuele en ook mentale beperking. Meestal zijn er verschillende
doelgroepen aanwezig.
Uiteraard is lesgeven aan deze karateka’s niet evident, zeker als de beperking groot is, bv:
elektrische rolstoel gebruikers, niet-aangeboren hersenletsel… Maar het is en blijft een
dankbaar publiek en biedt tevens een mooie uitdaging voor de trainer.
Vanuit VKA wordt het huidige trainingssysteem ondersteund. Om de participatie over alle
clubs heen te bevorderen, vragen we dan ook om deze trainingsmethodiek te volgen.
De beste les als trainer is natuurlijk de praktijk. Daarom bieden wij U nu graag de mogelijkheid
om op vrijwillige basis mee te participeren aan deze trainingen.
Momenteel geven we veel les in BUSO scholen, voorzieningen en gemeentes. Verschillende
G-karateka’s zijn reeds geïntegreerd, maar voor veel van deze sporters zal integratie in een
reguliere club moeilijk blijven.
Les geven in scholen en voorzieningen blijft daarom een noodzaak. Indien integratie in de
reguliere training niet lukt, kan je ook een aparte groep binnen je eigen clubwerking opstarten.
In Limburg is er al een tijdje een dergelijke werking met een 200 tal G-karateka’s. Nu starten
we ook met projecten in Vlaams Brabant, Oost-en West-Vlaanderen. Geef daarom vlug je
naam door aan ons en we sturen U snel de mogelijkheden in jullie provincie om te participeren
in het G-karate.
We vragen jullie dan ook om dit te melden aan al je trainers en hogere banden.
Denk er wel, aan je gaat een engagement en vertrouwensrelatie aan met deze mensen en met
ons team.
Meer informatie nodig? Stuur een mail naar eric.bortels@i-k-f.net
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Word jij scheidsrechter in 2016 ?
Cursus voor nieuwe scheidsrechters
Op zondag 21 februari 2016 wordt om 09u00 in CC De Werft,
Werft 30B, 2440 Geel (zaal Amarilis), een nieuwe cursus kata en
kumite voor scheidsrechters georganiseerd.

Voorwaarden voor kandidaat scheidsrechters:
Minimum 1ste Dan en de leeftijd van 18 jaar bereikt
hebben.

Deze cursus is ook toegankelijk voor coaches en
trainers die het wedstrijdreglement beter wensen te
begrijpen, ook zij dienen bij deelname het
inschrijvingsformulier in te vullen. Het WKF
reglement, versie 9.0 en het spiegelsysteem zal worden
toegelicht.

Geïnteresseerden, man of vrouw, kunnen zich inschrijven voor 10 februari via het
formulier in bijlage. Het formulier kan ook gedownload worden via de website,
rubriek kalender 2016.

Wij hopen op een talrijke opkomst.

Met sportieve groeten
Danny Voordeckers
Verantwoordelijke Scheidsrechterscommissie Multistijl
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BIJLAGE
Inschrijvingsformulier cursus
Vóór 10 februari 2016 te bezorgen aan het VKFM secretariaat via mail of per post.
Cultureel Centrum De Werft,
PLAATS

Werft 32, 2440 Geel.
Zaal Amaryllis (ingang naast de bioscoop)

DATUM
UUR

Zondag 21 februari 2016
09u00 – 13u00

DEELNAME ALS:
(schrappen wat niet past)

NIEUWE SCHEIDSRECHTER - COACH ACTIEVE SCHEIDSRECHTER - TRAINER

NAAM
VOORNAAM
LEEFTIJD
ADRES
TELEFOON (vast)
GSM
E-MAIL
CLUB
Alleen voor nieuwe en kandidaat scheidsrechters:
REKENINGNUMMER

BE

STIJL
GRAAD
DEELNAME EXAMEN

JA / NEEN

(schrappen wat niet past)
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Word jij Timekeeper in 2016 ?
Wij zijn op zoek naar kandidaten die bereid zijn zich te engageren als timekeeper.
Wij bieden bij elke aanwezigheid op een kampioenschap een onkostenvergoeding
aan.
Op 21 februari 2016 van 09.30u tot 11.30u zal de eerstvolgende opleiding voor
kandidaat TIMEKEEPERS plaatsvinden in CC De Werft, Werft 30B, 2440 Geel (zaal
Iris). Kandidaten moeten zich melden vóór 10 februari 2016 via onderstaande fiche.
Met sportieve groeten,
Namens de wedstrijdcommissie,
François Demesmaeker
PLAATS

CC De Werft, Werft 30 B, 2440 Geel (zaal Iris)

DATUM & UUR

15 februari 2016 van 09u30 tot 11u30

NAAM & VOORNAAM

ADRES

GSM

E-MAIL

REKENINGNUMMER

BE

GEBOORTEDATUM
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VIJFDAAGSE KARATESTAGES (MET OVERNACHTING)
ZOMERSTAGE – 18 -22 JULI 2016 – KLUISBERGEN
ZOMERSTAGE – 8-12 AUGUSTUS 2016 – KLUISBERGEN
Osu! Ook zot van karate? Dan moet je deze zomer bij Fedes
zijn! Zowel in juli als in augustus kan je terecht op één van onze
karatestages. Samen met ervaren
karatetrainers zetten we elke dag ons beste beentje
voor! Zo kan jij optimaal werken aan je karatetechniek.
Daarnaast gaan we regelmatig zwemmen in ’t zwembad
en worden er geweldige neven- en avondactiviteiten
georganiseerd.
Activiteiten: Shotokan Karate (20u), zwemmen,
challengeparcours (Kluisbos), ontspannende neven- en
avondactiviteiten, filmavond, fuif, …
Deelnamebijdrage:
Vijfdaagse stages (mét overnachting) -12 jaar: €260/+12 jaar: € 280 (all-in)
Inschrijven kan via onze website www.fedes.be, telefonisch via 050 35 13 05 of
via een mailtje naar info@fedes.be met vermelding van naam, voornaam,
geboortedatum, adres, club en telefoonnummer.
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MARTIAL SPORT
Noorderlaan 76 2030 Antwerpen
Tel.03/2363969 Fax. 03/2358398
GSM: 0473/274544
martial.sport@skynet.be
www.martial-sport.com

karategis - bandages - stootkussens – bokszakken - stretching - wavemasters - bob’s - wapens - sporttassen - voeding - boeken - k7 - dvd – cd trofees - badges - pins - judo - & karatematten …
OPENINGSUREN
Dinsdag – Vrijdag

10.00-18.30

Zaterdag

10.00-18.00
Zon-& Maandag gesloten
VERZENDING IN GANS EUROPA VRAAG ONZE CATALOGUS
KLEIN-& GROOTHANDEL
RONDAT WINDY KAMIKAZE THAISMAI FUJI-GI SHUREIDO
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Wilsport bvba
Dendermondsesteenweg
70a
9290 Overmere
Email: wilsport@skynet.be
www.matsuru-wilsport.be
Tel: 09/ 367 43 47

Openingsuren:
Maandag tot donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vrijdag van 13.30 tot 18.00 uur
Zaterdag van 09.30 tot 12.00 uur
Verdeler van:
Matsuru, Polar, Erima, textiel, sweaters, T-Shirts,
Trainingspakken, Kettlebell, maken van geborduurde
badges, krimpvrij, zeefdrukken, borduurwerken.
Karatematten.
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Als u zorgt voor het verbeteren van uw
persoonlijk record...
... dan zorgt arena voor de rest. Sinds jaar en dag is arena
vooraanstaand verzekeringspartner van talloze sportfederaties.
Zo kan u gerust zijn dat u zelfs bij het beoefenen van uw
favoriete sport kan rekenen op de steun van een deskundig team
op die momenten dat het minder goed gaat.
arena, your coach in sports insurance
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