
                 
       
Beste sportvriend, 
 
Namens de staf van de Nederlandse WIKF-delegatie ontvang je hierbij de teamafspraken voor de 20th European Karate Open in Braga (Portugal),  
die van 27 tot en met 29 juli 2018 wordt gehouden. We wensen iedereen veel succes toe! 
 
Reis en verblijf: 
 
Op eigen gelegenheid. Denk daarbij aan een geldig paspoort/ID, een deugdelijke reis- en ziektekostenverzekering en toestemmingsformulier voor 
alleenreizende ouders met minderjarige kinderen. 
 
Belangrijke locaties:  
 

• Sporthal: Parque de Exposições de Braga (PEB) / Av. Dr. Francisco Pires Gonçalves, 4711-909 Braga, Portugal 
• HQ Hotel: Mercure Hotel Braga Centro / Praceta João XXI, 4715-036 Braga, Portugal 

 
Communicatie: 
 
Gedurende het toernooi vindt alle communicatie plaats via de club-coördinatoren van elke deelnemende WIKF-school. Via hen wordt alle relevante 
informatie gedeeld. Denk hierbij aan exacte aanvangstijden, informatie over de Sayonara Party etc. Elke club-coördinator is verantwoordelijk voor het 
informeren van zijn achterban.  
 
Begeleidingsteam WIKF Nederland: 
 

• Kumite: Nabil Ou-Aissa (hoofdcoach), Isra Ou-Aissa, Gerwin Leggedoor, Robbin Ooms, Wim Stigter & Alex van Suffelen 
• Kata: Mark Neijssel & Rita Neijssel 

 



Programma: 
 

• Donderdag 26 juli 2018 
11u00  Sporthal Optioneel trainingsmoment (nog geen bevestiging vanuit lokale Portugese organisatie) 
13u00  HQ Hotel Gezamenlijke registratie & weging  / Neem hiervoor je afgetekende WIKF paspoort & reguliere Ned. paspoort/ID mee. 
Aansluitend HQ Hotel Gezamenlijk fotomoment voltallige selectie / Neem hiervoor je karatebroek en oranje WIKF-shirt 2018 mee. 
19u30-20u30 HQ Hotel Coach meeting & loting (zaal: Rui Ferreira/JG) 

• Vrijdag 27 juli 2018 
Wedstrijddag 1: kata & tanto dori (ochtend) & kumite t/m 13 jaar (middag) 

• Zaterdag 28 juli 2018 
Wedstrijddag 2: kumite vanaf 14 jaar (hele dag) & Champions Cup (prijswinnaars senioren) 
16u00   Openingsceremonie 

• Zondag 29 juli 2018 
Wedstrijddag 3: kumite teams (vanaf 10 jaar) & open klasse (vanaf 14 jaar)  
Avond  Optioneel: Sayonara Party (bij gezamenlijke registratiemoment op donderdag aanwezigheid bevestigen bij Michel) 
 
Belangrijk: 
 

• Op elk karatepak een WIKF-badge dragen.  
• Materialen: banden en beschermers in rood en blauw, alsmede tok, bitje, borstbescherming (dames) en body protector. Materialen hoeven niet 

WKF approved te zijn. 
• Sporters, coaches en officials dragen alle dagen zichtbaar hun accreditatie. 
• Alle sporters lopen (in karatebroek en oranje WIKF-shirt 2018) mee met de openingsceremonie met uitzondering van de finalisten op 

wedstrijddag 2.  
• Podium protocol: op blote voeten, in karatepak met je eigen kleur band om (geen trainingspak en/of schoenen) 
• Gebruik op social media de hashtag #EUROWIKF2018 en het verzoek is om uitsluitend positieve berichtgeving te posten. 

 
WIKF NEDERLAND  
Michel van IJzendoorn (voorzitter) - Telefoon: +31 6 21 55 60 38 

 


