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De Holland Open is een WAKO toernooi dat voor de eerste keer zal worden georganiseerd op 10 februari 
2019 in ‘Het Baken’ in Pijnacker onder de auspiciën van WAKO Nederland. Op de Holland Open kunnen 
deelnemers aan alle tatami onderdelen meedoen. Inschrijvingen voor de Holland Open zullen via Sportdata 
verlopen.

Organisatie:   Tim Kool, Alex Drop 
Hoofdscheidsrechter: Gina Engelhardt
Sportdata expert:  John Engelhardt 
Plaats:   Sporthal “Het Baken”, Het Baken 2, Pijnacker

Datum:     Zondag 10 februari 2019    
Zaal open:     09.00 uur   
Weging:     09.00 tot 09:45 uur      
Scheidsrechtermeeting:   09.15 uur   
Coachmeeting:    09.45 uur   
Opening:     10.15 uur   

Deze editie van de Holland Open staan er 5 onderdelen op het programma, te weten:
ü	Pointfighting    
ü	Light Contact   
ü	Kick Light   
ü	Traditional Forms
ü	Music Forms

Deelname aan de Holland Open is mogelijk voor alle leeftijden. Voor een uitgebreide omschrijving van de 
onderdelen, indeling en regelgeving per onderdeel verwijzen wij u naar www.hollandopen.net.

WAKO Nederland zal i.s.m. de organisatie van de Holland Open scheidsrechters uitnodigen. 

Deelnemende scholen mogen een gelimiteerd aantal coaches aanmelden. Het aantal aan te melden coaches 
per school is afhankelijk van het aantal ingeschreven deelnemers. Zie hieronder de aantallen.

1 t/m 5 deelnemers:  maximaal 2 coaches
6 t/m 15 deelnemers: maximaal 4 coaches
16+ deelnemers:  maximaal 6 coaches

Kleding:  Trainingspak, gymschoenen en handdoek
Minimum leeftijd: 16 jaar

Alle coaches moeten van te voren zijn geregistreerd om toegang te krijgen tot de tatami.

WEDSTRIJDINFORMATIE

PROGRAMMA

SCHEIDSRECHTERS

ONDERDELEN

COACHES
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Zondag Aantal onderdelen
1 onderdeel 2 of meer onderdelen

Kids 6 t/m 9 jaar € 20,00 + € 7,50 per onderdeel
Cadets 10 t/m 15 jaar € 20,00 + € 7,50 per onderdeel
Juniors 16 t/m 18 jaar € 25,00 + € 7,50 per onderdeel
Seniors 19 jaar en ouder € 25,00 + € 7,50 per onderdeel

Entree toeschouwers 
0 - 10 jaar € 3,00
11 jaar en ouder € 5,00

Point Fight / Light Contact / Kick Light:
De point fight/light contact/kick light** categoriën worden onderverdeeld in de onderstaande poules*:
Kids meisjes 6 t/m 9 jaar:   -23kg / -30kg / -40kg / +40kg
Kids jongens 6 t/m 9 jaar:   -23kg / -30kg / -40kg / +40kg
Younger cadets dames 10 t/m 12 jaar: -28kg / -32kg / -37kg / -42kg / -47kg / +47kg 
Younger cadets heren 10 t/m 12 jaar: -28kg / -32kg / -37kg / -42kg / -47kg / +47kg 
Older cadets dames 13 t/m 15 jaar: -42kg / -46kg / -50kg / -55kg / -60kg / +60kg
Older cadets heren 13 t/m 15 jaar: -42kg / -47kg / -52kg / -57kg / -63kg / -69kg / +69kg
Juniors dames 16 t/m 18 jaar:  -50kg / -55kg / -60kg / +60kg
Juniors heren 16 t/m 18 jaar:  -57kg / -63kg / -69kg / -74kg / -79kg / +79kg
Seniors dames 19 jaar+:   -50kg / -55kg / -60kg / -65kg / -70kg / +70kg
Seniors heren 19 jaar+:   -57kg / -63kg / -69kg / -74kg / -79kg / -84kg / -89kg / -94kg / +94kg

Musical/Traditional Forms:
De musical/traditional forms categoriën worden onderverdeeld in de onderstaande poules*:
Traditional forms            Musical forms
Kids*** meisjes zonder wapens          Younger- & older cadets meisjes zonder wapens
Kids***  jongens zonder wapens             Younger- & older cadets jongens zonder wapens
Younger + older cadets meisjes zonder wapens (gekleurde band)  Juniors & seniors cadets dames zonder wapens
Younger + older cadets meisjes zonder wapens (bruine/zwarte band)  Juniors & seniors cadets heren zonder wapens
Younger + older jongens zonder wapens (gekleurde band)   Younger- & older cadets meisjes met wapens   
Younger + older jongens zonder wapens (bruine/zwarte band)  Younger- & older cadets jongens met wapens
Juniors & seniors dames zonder wapens (gekleurde band)   Juniors & seniors cadets dames met wapens
Juniors & seniors dames zonder wapens (bruine/zwarte band)  Juniors & seniors cadets heren met wapens      
Juniors & seniors heren zonder wapens (gekleurde band)
Juniors & seniors heren zonder wapens (bruine/zwarte band)        
Younger- & older cadets meisjes met wapens t/m 15 jaar       
Younger- & older cadets jongens met wapens t/m 15 jaar        
Juniors & seniors dames met wapens t/m 15 jaar 
Juniors & seniors heren met wapens 15 jaar en ouder
*De organisatie behoudt het recht om bij alle categoriën de poules samen te voegen/te splitsen naar aanleiding van het aantal inschrijvingen.
**Kick Light categoriën zijn pas vanaf Older Cadets. Younger Cadets en Kids kunnen niet meedoen aan Kick Light.
***Kids is t/m 8 jaar en Younger Cadets vanaf 9 jaar. Verder leeftijden hetzelfde als genoemd bij Point Fight / Light Contact / Kick Light.
****Het is, op eigen risico, toegestaan voor deelnemers om zich naast hun reglementaire leeftijds-/gewichtscategorie ook op te geven voor 1 leeftijds-/
gewichtscategorie hoger. Als een deelnemer voor 2 leeftijds-/gewichtscategoriën tegelijkertijd wordt opgenoemd zal de organisatie niet wachten op de deelnemer.

INSCHRIJFGELD

entree toeschouwers

categorien
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Het inschrijven zal via Sportdata verlopen. Sportdata werkt met diverse afkortingen die hieronder uitgelegd 
worden.
1 PF = Point Fight   K = Kids    M = Male
2 LC = Light Contact  YC = Young Cadets  F = Female
3 KL = Kick Light   OC = Old Cadets
4 TF = Traditional Forms  J = Juniors
4 MF = Musical Forms  S = Seniors

Voorbeeld: 1 PF 004 YC M -42 kg = Point Fight 004 Young Cadets Male -42 kilogram

WAKO Nederland hanteerd de volgende kledingvoorschriften voor de onderstaande onderdelen waaraan de 
deelnemers van de Holland Open moeten voldoen.

Point Fight
- Hoofdbeschermer (Younger Cadets moeten een face-mask hoofdbeschermer dragen. Deze worden beschikbaar gesteld door de organisatie)
- Elleboogbeschermers    - Open handschoenen, vingers bedekt
- Scheenbeschermers     - Voetbeschermers
- Bitje       - Borstbescherming voor dames indien van toepassing
- Toque voor jongens & heren   - Lange broek & t-shirt

Light Contact
- Hoofdbeschermer (zonder face-mask)  - Gesloten 10oz handschoenen
- Voetbeschermers     - Borstbescherming voor dames indien van toepassing
- Scheenbeschermers     - Toque voor jongens & heren
- Bitje       - Lange broek & t-shirt

Kick Light
- Hoofdbeschermer (zonder face-mask)  - Gesloten 10oz handschoenen
- Voetbeschermers     - Borstbescherming voor dames indien van toepassing
- Scheenbeschermers     - Toque voor jongens & heren
- Bitje       - Korte broek & t-shirt

Traditional Forms     Musical Forms
- Traditionale kleding zoals bijv. dobok of gi.   - Traditionele kleding of t-shirt.

Bij twijfel of vragen over de kledingvoorschriften kan contact worden opgenomen met de organisatie.

Iedere deelnemer/schoolhouder is zelf verantwoordelijk dat hij/zij zonder fysieke of geestelijke beperkingen
of medische indicatie aan dit toernooi deelneemt. De organisator is niet aansprakelijk voor tijdens toernooi
opgedane schade/letsel ten gevolge van onzorgvuldig handelen. Mocht vanwege verwijtbaar gedrag
de organisator aansprakelijk zijn dan gaat de aansprakelijkheid niet het maximum te boven van de door
FTW-Events afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Foto en video materiaal gemaakt door de
Holland Open organisatie of door de organisatie aangewezen personen mogen publiekelijk worden gemaakt.
Door aanwezig te zijn op het toernooi gaat men hiermee akkoord.

kledingvoorschriften

AANSPRAKELIJKHEID

Sportdata legenda
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Promotiemateriaal is niet toegestaan. In verband met de gemaakte sponsorafspraken is plaatsing alleen 
mogelijk voor de organisatie en diens sponsoren. Vlaggen van landen zijn toegestaan op de door de 
organisatie aangewezen plekken. Filmen is alleen toegestaan vanaf de tribune. Fotograferen in de zaal is 
voor deelnemers alleen toegestaan achter de hekken. Coaches en fotografen, die door de organisatie zijn 
aangewezen, zijn de enige die mogen fotograferen/filmen bij de velden.

De inschrijving zal verlopen via www.sportdata.org/kickboxing. Zodra de link voor de inschrijving voor de 
Holland Open gereed is, zal deze via social media, www.hollandopen.net en per e-mail verspreid worden.

Voor eventuele vragen, opmerkingen of technische problemen kunt u ook terecht op  
hollandopen@ftw-events.net.

ü	Foutieve opgaven met de inschrijving, na de genoemde deadlines in Sportdata, welke consequenties 
hebben voor de poule indeling worden alleen gecorrigeerd tegen betaling van € 15,- administratiekosten.

ü	Inschrijven kan t/m 27 januari 2019.
ü	Door inschrijving gaat men akkoord met alle genoemde rechten en plichten die worden vermeld.
ü	Om in te schrijven voor de Holland Open via Sportdata moet een school ingelogd zijn onder WAKO 

met de WAKO inloggegevens. Je kan niet inloggen met inlogggegevens van een andere sport.

INSCHRIJVING

PERS EN PROMOTIEMATERIAAL


