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Beste Kempoka,  
 

Hierbij wil ik jullie informeren over het 15
e
 Wereld Kampioenschap 

Kempo georganiseerd door de IKF.  

Het zal dit jaar voor de 3e keer in Hongarije worden georganiseerd in 

Budapest en zal plaats vinden in week 17 van 26 april t/m 28 april 2018. 

Hieronder de info over dit WK en voorwaarden waaraan de kandidaten 

moeten voldoen op basis van ervaring en de vorige WKC.  

 

 

World Kempo Championship  
 

Het World Kempo Championship (WKC) is voor deelnemers vanaf 16 jaar.  

Voor het onderdeel Fighting zijn er de volgende disciplines: 

• Semi-contact 

• Full-contact 

• Knock-down 

• Kempo Submission 

• Amateur MMA 

 

Voor het onderdeel Traditional zijn er de volgende disciplines: 

• Kata (individueel en Synchroon mixed) 

• Wapen kata (individueel) 

• Self defense combat (1 tegen 1 / heren / dames / mixed teams) 

 

World Kempo Cup 
 

Ook wordt er parallel aan het WKC de World Kempo Cup gehouden, dit is voor deelnemers onder de 

16 jaar. Voor het onderdeel Fighting zijn er de volgende disciplines: 

• Semi-contact 

• Full-contact (geen KO door contact op het hoofd, licht contact op gezicht) 

• Kempo Submission  

 

Voor het onderdeel Traditional zijn er de volgende disciplines: 

• Kata (individueel) 

• Wapen kata (individueel) 

• Self defense combat (1 tegen 1 /open teams) 

 

Ik heb in de bijlage een overzicht gemaakt van alle categorieën waar men aan kan deelnemen.  

Hou er rekening mee dat dames en heren voor individuele categorieën gescheiden zijn. Alleen bij het 

onderdeel self defense zijn er gemengde teams mogelijk. 
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Deelname WK 2018 
 

Om te kunnen deelnemen aan het WKC 2018 zijn er enkele voorwaarden waar een deelnemer aan zal 

moeten voldoen. 

 
1. Kwalificatie. 
2. Beschikbaarheid 
3. Financiële verplichtingen.  
 

1. Kwalificatie 
 

Kwalificatie voor zowel de Traditional als Fighting divisie. 

Hoe kan je je kwalificeren 
 

• Geregistreerd lid van de Kempo Associatie Nederland 

• Podium plaats tijdens het laatste NK fighting (nov 2017)  

• Podiumplaats tijdens WKC 2017  

• Deelname WKC2017 

• Podium plaats tijdens het laatste NK traditional (feb 2017) 

• Deelname laatste NK  

 

Mede omdat het NK traditional op 21 januari niet is doorgegaan (en ook niet voor het WK alsnog zal 

worden gehouden!) kunnen er meer kandidaten zijn voor een bepaalde categorie dan toelaatbaar is 

voor het WKC, een commissie zal dan bepalen wie er zal deelnemen. Het kan voorkomen dat dit moet 

gebeuren d.m.v. een ingelaste selectie wedstrijd tussen desbetreffende kandidaten. 

 

NB.  Er bestaat ook een mogelijkheid om deel te nemen aan het WKC 2018 als je niet voldoet aan   

      hier boven genoemde criteria. Maar dit geldt voor de dan nog vrije categorieën en met toestemming 

van de commissie WKC.  

 

Dus geef je in ieder geval op als je mee wilt doen en als je aan onderstaande punten 2 en 3 voldoet!! 

 

2. Beschikbaarheid 
 

Kandidaten moeten in de week van 23 april t/m 29 april 2018 beschikbaar zijn, dwz vrij van school of 

van werk kunnen krijgen (toestemming van ouders bij minderjarig). 

De wedstrijden beginnen op donderdag 26 april met traditional en zal op zaterdag 28 april worden 

afgesloten met het onderdelen Full-contact en MMA. 

Normaal vertrekken we ruim voor aanvang. Laatste moment van registratie en weging is woensdag 25 

april voor 12:00 uur in Budapest. 

Scholieren maar ook werknemers kunnen van het bestuur van de KAN een aanbevelings/vrijstellings 

brief krijgen voor school of werk als dit nodig mocht zijn. 

Tevens moeten de kandidaten beschikbaar zijn voor extra trainingen die nodig zijn als voorbereiding 

voor dit WKC. 
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3. Financiële verplichtingen.  
 

De kandidaten moeten kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen voor dit WKC.  

Hieronder vinden jullie een overzicht van de kosten zoals die nu bekend zijn en zoals die werden 

gehanteerd tijdens vorige WK. 

Dit kan gebruikt worden als leidraad om inzicht te krijgen in de begroting voor het WKC2018. 

Het is belangrijk om te weten dat er vanuit FOG als KAN geen subsidie is voor deelname. Wel hebben 

in het verleden de deelnemende lidbonden een bijdrage geleverd aan hun leden die deelname aan het 

WKC maar dit wordt per jaar bekeken of dit het geval zal zijn. 

 

Kostenoverzicht World Championship Kempo april 2018 Budapest. 
 

Kosten retourvlucht:  
Nederland – Budapest (check datum 19-1-2018 excl kosten)  

Goedkoopste vlucht Eindhoven-Budapest maandag retour zondag  € 110,-  

Ook mogelijk vanaf Rotterdam  rond €160,- of Düsseldorf €170,- 

Evt. Parkeerkosten luchthaven 

NB. De deelnemers zullen per school zelf hun vlucht moeten regelen en zijn zelf verantwoordelijk 

voor het op tijd aankomen in Budapest.   

 

Hotel kosten in Budapest: 
1) HOTEL BUDAPEST 4**** 
    Het officiële WK Hotel (registratie/meeting/opleiding/sayonara party) 

 Hotel adres: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 47, Hungary  

 Hotel website: www.danubiushotels.com/hotelbudapest      

 Prijs: -SGL (1 persoon per kamer) : €100,- /persoon/dag (ontbijt en diner)  

   €  85,- /persoon/dag (alleen ontbijt)  

  -DBL (2 personen per kamer) :  €  75,- /persoon/dag (ontbijt en diner) 

   €  55,- /persoon/dag (alleen ontbijt) 

  -TPL (3 personen per kamer): €  70,- /persoon/dag (ontbijt en diner) 

   €  50,- /persoon/dag (alleen ontbijt) 

  

2) OEKOTEL BUDAPEST TÓPARK,  3***  
 Hotel adress: Törökbálint,Tópark u. 2., Hungary 

 Prijs: -DBL/TPL double or tripleroom: € 45,- /persoon/dag (ontbijt en diner)  

   € 30,- /persoon/dag (alleen ontbijt)  

 

• Kinderen onder de 6 jaar zijn vrij van hotelkosten bij beide hotels. 

• De accommodatie is tijdens het WKC2018 mandatory voor de deelnemers. Wordt er gekozen voor 

een ander hotel of buiten de organisatie om gereserveerd bij de hierboven genoemde hotels, dan 

staat hier een boete tegenover van €100,- per person of zelf uitsluiting van deelname aan het WK. 
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Inschrijfgeld WKC  
Deelname per persoon is €25,- per categorie (divisie) 

Voorbeeld: Semi-contact + Kata + Wapen Kata = €75,- 

(Ik heb nog een vraag openstaan bij IKF of je per team of per teamlid betaald, bij SD en Synchroon) 

 
Vervoer op locatie  
Vervoer retour vliegveld-hotel plus vervoer retour hotel-sporthal voor donderdag/vrijdag/zaterdag 

€ 40,-pp 

 

Lunch 
Tijdens de 3 dagen van het toernooi is er mogelijkheid om eten te kopen in de sporthal, hier zijn geen 

prijzen voor doorgegeven, dus zal op basis zijn van een kantine. 

 

Kleding (Prijzen 2017) 
KAN team Holland trainingspak van Hummel zal rond €65,- uitkomen. 

Verplicht zwarte Gi (kempojas) met witte broek en rode band. 

IKF embleem voor op de rechter mouw € 5,- 

Boordembleem Kempo Netherlands € 8,- 

Alle beschermers (rood en blauw) moeten door het team zelf verzorgd worden en zijn niet beschikbaar 

op het WKC (volgens de uitnodiging). 

Vanuit de KAN is hiervoor eea beschikbaar. In oktober met de organisatie gesproken en deze zouden 

ook zorgen dat er bescherming aanwezig is tijdens het WK (ik kom hier later nog op terug). 

 

Betaling 
De kosten voor het WKC moeten voor vertrek zijn overgemaakt op de rekening van de K.A.N.  

IBAN nr: NL 50  ABNA 0585 8052 61  o.v.v. Kosten deelnemers WK 2018 <schoolnaam> 

Kosten kunnen zijn: Hotelkosten/inschrijfgeld/vervoer in Budapest/trainingspak/emblemen 

  
Tot slot: 
Hopelijk hebben we hierbij duidelijk kunnen maken hoe we het Nederlands Kempo team gaan 

samenstellen voor het WKC 2018. 

Opgave van kandidaten voor het WKC is alleen mogelijk via de leraar van de Kemposchool, en deze is 

ook in eerste instantie verantwoordelijk voor de voorselectie en kwaliteiten van de kandidaten.  

Een deelnemer van het TEAM-NL moet WK waardig zijn! 

Let op kwaliteit niet op kwantiteit!    

Kandidaten die gemotiveerd zijn om deel te nemen aan dit evenement kunnen zich opgeven bij hun 

leraar.  

Door het inschrijfformulier te mailen worden de kandidaten opgegeven. 

Mailadres: voorzitter@kempobond.nl  
(Als je geen bevestigingsmail binnen 3 dagen hebt ontvangen neem dan  contact met mij op) 
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De officiële sluitingsdatum voor inschrijving bij de organisatie is 15 april.  

Deze datum houden wij natuurlijk niet aan. Hoe later je je opgeeft hoe duurder de vliegtickets worden.  

 

Ik geef bewust geen sluittingsdatum voor inschrijving omdat ik niet wil dat iedereen op elkaar moet 

wachten. Wel heb ik een uiterste datum om nog trainingspakken te bestellen, dit moet voor 1 april. 

Wel wil ik zo snel mogelijk beginnen met WK trainingen, dus hier wil ik eind februari al mee 

beginnen. 

Geef zo snel als mogelijk de kandidaten op dan krijg je ook zo snel mogelijk bevestiging zodat je 

gelijk vervoer kan regelen. 

 

 

NB.  

• De eerste keer dat het WK in Budapest in 2007 werd gehouden zijn we met het hele NL team met 

een tourbus naar Budapest gegaan. 

Bij de tweede keer in 2014 zijn verschillende deelnemers met busje of auto naar Budapest gegaan.  

M.a.w. het is te overwegen om dit via de weg te doen, het duurt ongeveer 14 uur (1300km). Als je 

een busje voor 8 personen huurt zou je goedkoper uit kunnen zijn.   

 

• Overweeg goed of je het avondeten in het hotel neemt, voor minder dan €20 kan je goed buiten het    

hotel eten! 

 

 

Hebben jullie nog vragen stel deze dan gerust, het liefst via mail. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Edward Hartman 

Voorzitter KAN 


