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1ste TBN Hanmadang Scheidsrechtersopleiding 
Zondag 18 december 2016 in Nieuwegein 

 

De opleiding staat open voor alle kandidaten die Hanmadang scheidsrechter willen worden 
(minimumvereisten: vanaf 4e kup en minimum leeftijd 15 jaar). Tijdens deze cursus zullen de 
kandidaat scheidsrechters alle regels van Hanmadang tot in detail uitgelegd krijgen d.m.v. 
een powerpoint presentatie quoteringsdocumenten en filmpjes. 
De bedoeling is dat er volgend jaar een Hanmadang pilot zal worden georganiseerd. De 
datum hiervan zal te zijner tijd via de TBN website bekend worden gemaakt.  
 
Wat is Hanmadang?  
Hanmadang bestaat reeds geruime tijd in Korea, maar is pas de laatste jaren aan een 
opmars bezig in de andere landen. Letterlijk betekent Hanmadang ‘festival’, waarmee wordt 
bedoelt dat zowel de deelnemers als kijkers van het gebeuren een feest willen maken. 
Hanmadang legt de nadruk op de krijgskunst, met al zijn waarden zoals respect, integriteit, 
en discipline.  
Bij Hanmadang is het belangrijkste niet echt winnen, maar vooral deelnemen en genieten. 
Alle mogelijke facetten uit het taekwondo behalve sparren komen aan bod. Naast poomsae 
vinden er ook kracht- en technische breektesten, zelfverdediging, taekwondo aerobics, 
hoogte- en vertesprong en team competitie plaats. Bij dit laatste dient een bepaalde selectie 
van disciplines door een team te worden getoond.  
 
Soorten diploma’s:  
Binnen de TBN Hanmadang scheidsrechters wordt een onderscheid gemaakt tussen  
2 soorten diploma’s:  
 
1. Het TBN A-diploma  
Een scheidsrechter met een A-diploma mag alle disciplines jureren, inclusief de poomsae 
disciplines. Deze scheidsrechter moet ook beschikken over een nationaal of internationaal 
poomsae scheidsrechter diploma.  
 
2. Het TBN B-diploma  
Een scheidsrechter met een B-diploma mag alle disciplines jureren, behalve de poomsae 
disciplines.  
 
 
Praktische info 
 
Datum: zondag 18 december 2016 
 
Locatie: Sport- & Evenementencomplex Merwestein  

Merweplein 1, 3492 GN  Nieuwegein  
 
Deelnamevoorwaarden: Leeftijd vanaf 15 jaar en graduatie vanaf 4de kup (blauwe band) 
         
Meenemen:  1 pasfoto, schrijfgerei en TBN paspoort. 
 
Programma:  09.45 – 10.00 uur: Aankomst, tekenen aanwezigheidslijst  

10.00 – 13.30 uur: Theorie (reglement) en bekijken wedstrijdopnamen  
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Inschrijfgeld:  
Over maken op bankrekening NL70 INGB 0004 8574 90  ten name van Taekwondo Bond 
Nederland, met vermelding “Hanmadang opleiding 18 december 2016”, naam kandidaat en 
bondslidnummer.  

1. Opleiding Hanmadang scheidsrechter A- en B- diploma: € 30. 
2. Bijscholing voor VTB- en/of Kukkiwon Hanmadang diploma houders: € 10.  

 
Aanmelden kan tot maandag 12 december 2016 door te mailen naar:  
chaima-world@hotmail.com met vermelding van uw naam, geboortedatum, graduatie en 
bondslidnummer. Geef tevens aan of u op wilt gaan voor het A of B –diploma of voor de 
bijscholing. 
 
De cursussen zijn toegankelijk voor TBN-leden die voldoen aan de  deelnamevoorwaarden. 
Er is echter een beperkte capaciteit. Definitieve deelname gebeurt op volgorde van de 
inschrijvingen.  
 
Het inschrijvingsgeld dient tegelijkertijd met de inschrijving te worden voldaan, anders wordt 
deze niet in behandeling genomen.  
 
Wij verzoeken u om deze Hanmadang scheidsrechtersopleiding onder de aandacht 
van belangstellenden binnen uw club te brengen! 
 
Docent: Dhr. Chris Thoen, 7e dan Kukkiwon en Hanmadang scheidsrechter. Tevens 
hoog gekwalificeerd in de Hanmadang. 
 
 
Voor meer informatie omtrent de opleiding kunt u contact opnemen met:: 
 

Chaima Moutarazak                                                                  

Hanmadang scheidsrechter coördinator     
M: (privé) 0618384500   
E: Chaima-world@hotmail.com  //  W: www.taekwondobond.nl 
 
o.l.v. Supervisor TBN Nationaal Stijljury Comité  

 
 
 
 

 

 

               


