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Beste Judoka, Judges, docenten en andere kata liefhebbers, 
 
Na een lange periode zonder judo mogen we dan eindelijk weer de tatami betreden. Wij als Nationale Wedstrijd Kata 
Commissie Judo hebben niet stil gezeten. In deze nieuwsbrief lezen jullie een kort overzicht van de laatste ontwikkelingen. Nu 
de vooruitzichten aangaande het coronavirus er goed uit zien hopen wij jullie allemaal weer snel op de mat te treffen. 
 
             De NWKCJ 

 
 
EK Kata 2021, 3 en 4 juli in Warschau 
 
Het was even spannend. Gaan de EK door? Mag er weer op tijd 
getraind worden? En allerbelangrijkst... Is het veilig? 
 
Daar kwam dan het bericht dat de EK door gaan, echter onder 
strikte veiligheidsregels. De deelnemers worden veelvuldig 
getest en verblijven in een zo genaamde “bubbel”.  
Inmiddels wordt er weer hard getraind door de judoka die 
worden uitgezonden. Hopelijk wordt het een mooi judo feest! 
 
Deelnemers:  
Erik Faes & Niels Neumann (Nage No Kata) 
Maik van der Hulst & Kevin van der Hulst (Nage No Kata) 
Tycho van der Werff & David Lefevere (Katame No Kata)  
Ruud van Zwieten & Koen Vermeule (Ju No Kata) 
Mischa Fransen & Yoeri Fransen (Kime No Kata) 
 
Bondscoach en covid manager: Sander Stammers  
Judges: Trudie Michielsen, Olaf van Geel 

 

Nationale kata kernploeg trainingen 
 
We zijn vast allemaal weer enthousiast aan het trainen. 
De trainingslocatie op Papendal is tot de Olympische 
Spelen van deze zomer in ieder geval niet beschikbaar. 
De eerste algehele training zal dus pas weer plaats vinden 
na de zomerperiode. De selectie voor de EK traint in een 
kleine groep op een andere locatie. 
 
De nationale kata kernploegtraining is een open training 
voor iedereen met interesse in wedstrijd kata. Denk aan 
judges, judoka die kata wedstrijden draaien, maar ook 
andere belangstellenden zijn van harte welkom.  
 
  
 
 eKata 
 
Judoka laten zich doorgaans kenmerken als slagvaardige 
mensen met een mentaliteit van ‘niet opgeven’. Tijdens 
de corona periode zagen we vele enthousiaste judoka die 
met de beperkte mogelijkheden, bezig waren met judo. 
Denk aan buiten trainingen voor jeugd, kracht en conditie 
groepjes, maar ook leuke online clinics zoals 
georganiseerd door het District en de Wedstrijd Kata 
Commissie Noord Holland. 
Mede door deze initiatieven is het plan opgevat ‘online’ 
kata wedstrijden te organiseren. De plannen hiervoor zijn 
in ontwikkeling. Inmiddels mogen we natuurlijk weer de 
mat op. Wellicht is het eKata een leuk aanvullend 
alternatief naast de reeds bestaande kata wedstrijden. 
  

 

 

Vragen? Opmerkingen? 
 
Wij zijn te bereiken per mail via kata@jbn.nl 
Volg ons via: 
Facebook @nationalewedstrijdkatacommissiejudo 
Instagram @n.wedstrijdkatacommissie 
www.Jbn.nl/Judo/Kata 
  
 
 

De nationale wedstrijd commissie Judo bestaat uit: 
Johan Slof, voorzitter Ray Stofberg, districten 
Trudie Michielsen, wedstrijdzaken 
Olaf van Geel, judge zaken 
Yoeri Fransen, secretaris 
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