
NUNCHAKU OPEN BREUKELSE 2021 

Zaterdag 16 oktober 2021 

Uitnodiging 

 

Aan: alle SNN/WNA sportscholen/leraren 

Datum: 24 augustus 2021 

Betreft: Uitnodiging ‘Open Breukelse’ zaterdag 16 oktober 2021 

 

Geachte sportschoolhouders / nunchaku-leraren, 

Zoals in de Touché  aangekondigd  staat Zaterdag 16 oktober 2021  de ‘Open Breukelse’ weer op het 

programma!  

Na lange tijd kunnen wij weer fysiek organiseren en daarom zou het leuk zijn iedereen weer te 

treffen. Echter, wij houden natuurlijk de corona-regels in acht, zeker wat betreft hygiëne en afstand. 

Wij verwachten dat ook van alle deelnemers en publiek uiteraard. Wij hopen dat de leraren en/of 

coaches daar ook op toezien. Een kort protocol wordt nog nagezonden. 

Zoals alle jaren wordt ook dit jaar weer de strijd om de ‘Overall-Beker’ spannend. 

Ook dit jaar is besloten dat de deelnemers aan de  ‘Senioren Overall-Beker’ wat betreft het 

onderdeel ‘Kata’ verplicht moeten deelnemen aan ‘Kata Shodan’. 

De ‘Overall-Beker’ is niet voor niets de beker voor de beste Nunchaku-ka van het toernooi (bij de 

junioren en de senioren) en daarom moet er op het hoogste niveau gestreden worden. Dat geldt ook 

voor de ‘Kumite’ waarbij de deelnemers alleen in aanmerking kunnen komen voor de ‘Overall-Beker’ 

als men deelneemt in de A-klasse. 

De puntenverdeling voor de ‘Overall-Beker’ is: 

1e plaats categorie:  10 punten 

2e plaats categorie:    7 punten 

3e plaats categorie:    3 punten 

4e plaats categorie:     1 punt 

Bij een volgend schrijven zullen wij de regels m.b.t. de ‘Overall-Beker’ nog eens duidelijk uitleggen 

om misverstanden te voorkomen. 

Voor de goede orde maken wij alle scholen er op attent dat zeer belangrijk is om één of meerdere 

scheidsrechters / juryleden  voor te dragen aan de SJC-commissie (sjc@nunchaku.org)  Des te meer 

scheidsrechters, des te beter de concentratie, des te beter de uitslagen en des te vlotter het 

toernooi. 

 

mailto:sjc@nunchaku.org


Het onderdeel ‘Kumite’ bestaat uit een A- en een B-klasse. Wij gaan er vanuit dat de sportscholen 

inmiddels zelf weten welke vechters van A en B-niveau zijn. Indien de wedstrijdcommissie 

daaromtrent twijfels heeft wordt er contact opgenomen met de betreffende Nunchaku-leraar.  

Dit gebeurt uiteraard (direct) na de inschrijving. 

Bij de ‘Freestyle’ zijn er twee klassen: Junioren (t/m 15 jaar) en Senioren (16 jaar en ouder) 

Dames en heren zijn hierin verenigd, mocht er een serieuze damescategorie zijn, dan zullen wij dat 

ondersteunen. Bij de Kata zijn er meerdere klassen, juist om de deelname van de jeugd en de 

beginners te stimuleren,  maar men mag zich maar in 1 klasse inschrijven . 

- 1e Schakelkata (max gele band) / zowel dames als heren 

- 1e en 2e Schakelkata (max oranje band) / zowel dames als heren 

- Dames wedstrijdkata 

- Junioren (t/m 15 jaar) wedstrijdkata 

- Senioren (16 jaar en ouder) wedstrijdkata 

- Shodan heren en dames (verplicht voor Dan-houders en deelnemers ‘Overall-Beker Senioren’) 

Deelnemers aan de ‘Junioren Overall-Beker’ lopen de Wedstrijdkata!  
Dames Shodan gaat door bij minimaal 5 deelnemers. 
 
De volgende gegevens zijn voor de inschrijving en deelname van belang: 

Datum:    Zaterdag  16 oktober 2021 
Sporthal:   De Stinzehal / Broekdijk-Oost 28 in Breukelen 
Uiterste inschrijfdatum: 5  oktober 2021 
Deelnamegeld:   €. 8,- per persoon / per discipline 
Betaling:   Kontant bij de 1e meting (melden) door trainer 

Let op:  De betaling moet gelijk zijn aan de gedane digitale 
inschrijving! 

Entree publiek:   €. 5,- (op vertoon van geldig SNN paspoort is het gratis) 
Coach:    Per sportschool 1 coach gratis entree. 
Voorwaarde: Geldig SNN/WNA-paspoort (betaald voor 2021 > Kees Spijk 

controleert!) 
Zaal open:   09.15 uur 
Meting Blok 1:   09.25 - 09.50 
Aanvang toernooi:  10.00 uur 
 

Binnen 1 week ontvangt iedereen een link voor de inschrijving. Wouter Lugtigheid maakt weer een 

digitale inschrijving. Zodra deze klaar is mail ik deze, maar men kan nu het toernooi reeds gaan 

promoten. 

Ook vragen wij alle trainers om TIJDIG de paspoorten van de leerlingen te checken om irritaties in de 

laatste week naar het gala te voorkomen!!  

De inschrijving moet binnen zijn: 

voor 5 oktober aanstaande!! Via het digitale systeem van Wout Lugtigheid (link volgt nog) 



 

Inschrijvingen per telefoon (SMS of Whatsapp) worden niet geaccepteerd! 

Nogmaals: de inschrijving moet gebeuren via het digitale systeem welke binnen 1 week wordt 

gemaild. De betaling dient CONTANT op de wedstrijddag te worden voldaan n.a.v. de inschrijving! 

Wij zien iedereen graag met sportieve zin op zaterdag 16 oktober aanstaande in Breukelen! 

Met vriendelijke groeten, 

 

Milco Lambrecht  SNN / WNA 

Zanderij 21 

1185 ZM Amstelveen 

T: 0653770133 

E: milco@rings.nl 

 


