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Tourpes, 28 maart 2020 

 

Ter attentie van alle clubs 
 

 

Betreft : uitstel Belgisch JKA kampioenschap jongeren 
 
 
Zoals enigszins verwacht en ten gevolge van de verlengde inperkingsmaatregelen, is het Belgisch 
JKA kampioenschap jongeren voorzien op zondag 26 april uitgesteld. We begrijpen de 
teleurstelling van de geselecteerden die vol ongeduld uitkeken naar de mogelijkheid om aan te 
treden en te strijden voor de nationale titel. 
 
De verantwoordelijken van onze federatie zijn zich hier terdege van bewust. Maar zelf niet wetende 
hoe het einde van het schooljaar zal georganiseerd worden en rekening houdende met de 
moeilijkheidsgraad om nog een extra datum toe te voegen aan een reeds ontregelde agenda, 
hebben de bestuurders van BAKF (verantwoordelijk voor de organisatie van het kampioenschap) 
besloten om deze activiteit uit te stellen naar de datum van het Belgisch JKA kampioenschap 
vanaf kadetten op zondag 18 oktober 2020. 
 
Deze optie leek niet alleen de beste maar ook het meest beheerbare. Want niet alleen de zaal en 
de tatami zijn reeds gereserveerd, maar ook: de scheidsrechters, het voltallig team en de 
opgetrommelde organisatoren. Enkel zal het verloop van de wedstrijddag aangepast worden, 
waarvan we jullie tijdig op de hoogte zullen brengen ! 
 
In deze optie zijn enkel en alleen de individuele wedstrijden voorzien, want toegevoegd aan  de 
reeds voorziene andere categorieën zal het sowieso een zeer drukke dag worden. De deelnemers 
aan de ploegenwedstrijden kunnen misschien een alternatief vinden in een deelname aan de 
Hagakure Cup ! We moeten creatief zijn in het vinden van oplossingen …  
 
We vragen om jullie kampers hiervan op de hoogte te brengen en hun voorbereidingen te 
verschuiven. We hopen dat zowel jullie kampers als jullie begrip hebben voor deze uitzonderlijke 
omstandigheden. 
 
En voorlopig: blijf thuis en zorg goed op jullie zelf. 
 
Met ons meeste hoogachting, 
 
Oss. 
 
 
Philippe Wattieaux   Hedwig De Clercq  Sergio Gneo 
voorzitter BAKF & JKA-Fr   voorzitter JKA-Vl  Technisch verantwoordelijke 

JKA Belgium 
 
 
Katrien Allegaert    Andy Willaert & Geneviève Wellekens 
Wedstrijddirecteur      organisatoren


