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Betreft: Wedstrijd Scouting Training
Beste clubverantwoordelijke, beste trainer,
In 2010 voerde de sportcommissie de Wedstrijd Scouting Training in.
Hierbij wat meer informatie en de voorwaarden.
•
•
•
•

Doelgroep: karateka’s met wedstrijdervaring & VKF-vergunning
Minimumleeftijd: 10 jaar
Minimumgraad: 6e kyu
De clubtrainer moet de toestemming geven aan de clubleden, met bijgevoegd formulier.
Dit document kan u steeds downloaden via onze website want één document per atleet mag
worden ingevuld en afgegeven aan de trainer ter plaatse.

Enkel karateka’s die aan al deze voorwaarden voldoen, zullen toegelaten worden op de trainingen.
We hopen op die manier het niveau van het wedstrijdkarate op te krikken, en nieuwe talenten te
ontdekken.
Deze trainingen worden gegeven door leden van de sportcommissie; de scouting naar de WKFelitegroep zal van hieruit gebeuren.
De wedstrijd scouting trainingen gaan telkens door in de gevechtszaal van het Rooi,
Berchemstadionstraat 73 te Berchem van 14 tot 16 uur op de onderstaande data
•
•
•

8 september 2018
6 oktober 2018
24 november 2018

We hopen jullie te mogen verwelkomen op een van deze trainingen.
Mocht u hierover nog vragen hebben, kan u ons steeds contacteren via bovenstaande gegevens.

Met sportieve groeten,
Rachid Haevelaerts
Verantwoordelijke sportcommissie

Vleugel van de Belgische Karate Federatie vzw
Via de Belgische Karate Federatie vzw aangesloten bij:
European Karate Federation
World Karate Federation
Belgisch Olympisch Interfederaal Comité

Gelieve enkel hoofdletters te gebruiken
1 document per persoon/per training

Uitnodiging Wedstrijd Scouting Training
…………………………………………………………………………………….……….……. (naam – voornaam), hoofdtrainer
van club ………………………………………………….…………………………………………………………………………. (naam
club + clubnummer)
geeft toestemming aan ……………………………………………….……… ………………… …………………. (naam
geselecteerde)
om deel te nemen aan volgende Wedstrijd Scouting Training (duid aan wat van toepassing is):
o

Zaterdag 8 september 2018

14h00 – 16h00

o

Zaterdag 6 oktober 2018

14h00 – 16h00

o Zaterdag 24 november 2018

14h00 – 16h00

Leeftijd:…………………….. opgelet minimum 10 jaar!
Graad: ……………………. opgelet: minimum 6e kyu!

Handtekening trainer

Vergunningsnummer trainer

………………………………..

…………………………………………..

Extra formulieren zijn te downloaden op www.vkf.be

