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Taekwondo Bond Nederland 

Licentie & promotiesysteem Poomsae / Freestyle scheidsrechters 

versie maart 2015 (ingangsdatum 1 april 2015) 

 
Algemeen: Als poomsae/freestyle jury beoordeel je wedstrijden op techniek en presentatie en zie je 
erop toe dat de juiste winnaar de mat verlaat. Je werkt daarbij zorgvuldig samen met je jury collega’s. 
Naast kennis van poomsae/freestyle vergt het specifieke competenties als besluitvaardigheid en 
stressbestendigheid. Een actief jurylid dient de te lopen stijlvormen vanaf Taegeuk Il Chang (1) tot en 
met Poomsae Hansoo (16) grondig te kennen. Periodiek zijn er bijeenkomsten om je licentie te 
verlengen en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het WTF poomsae/freestyle 
reglement en de uitvoering van de diverse taegeuks/poomsae en freestyle. Verder verwacht de 
Nationaal Stijljury Coördinator dat je aanwezig bent op clubkampioenschappen, privé toernooien, 
invitatietoernooien, regiokampioenschappen en natuurlijk ook het NK en het ONK. Wat we ook 
verwachten is dat je internationale ervaring opdoet bij bijvoorbeeld open wedstrijden die 
georganiseerd worden door de nationale bonden binnen de WTF/ETU. 
 

Licenties & Promoties: Een aantal juryleden bevindt zich momenteel al enige tijd in dezelfde klasse 
en wil verder. Men wil, terecht, zicht op toekomstige mogelijkheden als een ervaren jurylid. Een 
promotiesysteem moet voldoende harde, controleerbare criteria bevatten. Bij de objectieve 
onveranderbare criteria als graduatie behoren je wedstrijdervaring en je leeftijd (aantal wedstrijden, 
zowel nationale als open poomsae/freestyle wedstrijden). Een poomsae/freestyle jurylicentie kent vijf 
(5) categorieën, namelijk: ‘E’, ‘D’, ‘A3’, ‘A2’ en ‘A1’. Om als actief jurylid te kunnen functioneren op 
wedstrijden, is minimaal een licentie ‘D’ vereist. Men moet minstens de leeftijd van 16 jaar bereikt 
hebben en beschikken over minimaal de 1ste Dan. 
Het ‘E’ diploma wordt uitgereikt indien men slaagt voor het examen na het volgen van een cursus 
technisch competitie reglement. Om te kunnen deelnemen aan de cursus moet men minimaal 15 jaar 
oud zijn en minimaal de 4

e
 geup hebben. De houder van diploma ‘E’ mag nog niet als jury 

functioneren maar wel als veldcoördinator en jury bij een clubkampioenschap en kleinschalige 
invitatietoernooien.  
 

Bevoegdheden:  
 

lic. 
Teamleider                        

Stijljury 
Stijljury Veldcoördinator Protestcommissie 

IR CK; RK; NK; IK CK; RK; NK; IK IK RK; NK; IK 

A1 CK; RK; NK CK; RK; NK; IK RK; NK; IK RK; NK 

A2 - CK; RK; NK; IK RK; NK - 

A3 - CK; RK; NK; IK RK; NK - 

D - CK; RK RK; NK - 

E - CK;IK RK; NK - 

 

 CK / IK: Club poomsae/freestyle wedstrijden en Invitatietoernooien.  
 RK: Regionaal poomsae/freestyle kampioenschap.  
 NK: Nederlands poomsae/freestyle kampioenschappen, selectie poomsae/freestyle wedstrijden  
 IK: Internationale poomsae/freestyle wedstrijden (ONK en open landenwedstrijden, interlands, e.d.)  
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TBN Licentie & promotiesysteem Poomsae / Freestyle scheidsrechters (versie maart 2015) 

Criteria:  
 

Lic/Dipl grad. leeftijd wachttijd Ervaring Opleiding Poomsae Diversen 

IPR 
4e  

Dan 
25 jaar 3 jaar 

Actief A1, 
communicatie 

Engels 
WTF-cursus 1 t/m 16 

goede 
beoordelingen als 

A1, voordracht 
Bondsbestuur, 

A1 
3e  

Dan 
20 jaar 3 jaar 

15 wedstrijden, 
waarvan 8 open 
en communicatie 

Engels 

Applicatiecur
sus A1 

1 t/m 16 
goede 

beoordelingen als 
A2-jury 

A2 
2e  

Dan 
20 jaar 2 jaar 

10 wedstrijden, 
waarvan 5 open 

Applicatiecur
sus A2 

1 t/m 14 
goede 

beoordelingen als 
A3-jury 

A3 
1e  

Dan 
18 jaar 1 jaar 

8 wedstrijden, 
waarvan 2 open 

Applicatiecur
sus A3 

1 t/m 12 
goede 

beoordelingen als 
D-jury 

D 
1e  

Dan 
16 jaar 1 jaar 5 wedstrijden 

Applicatiecur
sus D 

1 t/m 10 

met kwaliteit en 
interesse 

afkomstig uit 
kennis van het 

reglement 
technische 
competitie 

E 
4e  

Geup 
15 jaar 

 
Basiscursus  

 1 t/m 8 
 

 

 

Opleiding:  
Hierbij gaat het om de basisopleiding (applicatiecursus) om te kunnen promoveren. De regelmatig te 
volgen verplichte licentiecursussen worden hier nu niet behandeld. 
“De tijdsduur tussen het behalen van opeenvolgende diploma’s is niet bepaald.” 
 

Dipl. opleiding duur Organisatie Eindtermen 

E E- cursus 1 Dag 
Nat jurycie. 
+ docent. 

Kennis reglement technische competitie en 
poomsaes/freestyle, gemotiveerd zijn. 

D D- cursus 
2 

dagen 
Nat jurycie. 
+ docent. 

Kennis reglement, kennis puntensysteem en 
poomsaes/freestyle, het hebben van 

toekomstperspectief, basisgedrag als stijljurylid. 

A3 
A3-

applicatie/licentie 
1 dag 

Nat jurycie. 
+ docent. 

Alles van E en D, wedstrijdervaring opgedaan als 
stijljurylid, zicht op aantal veel voorkomende 

problemen. 

A2 
A2-

applicatie/licentie 
1 dag 

Nat jurycie. 
+ docent. 

Alles van E, D en A3 met gezag kunnen opereren als 
stijljurylid, reglement kunnen uitleggen aan derden, 
conflicthantering, een heel veld kunnen leiden op 

regionale stijlwedstrijden. 

A1 
A1- 

applicatie/licentie 
1 dag 

Nat jurycie. 
+ docent. 

Alles van E, D, A3 en A2 een heel veld kunnen leiden 
op nationale stijlwedstrijden, kunnen optreden als 

coach/mentor van andere stijljuryleden, correct 
handelen, zitting kunnen nemen in protestcommissie 
(verwijzing: zeer goede kennis van het reglement), 

kennis poomsaes/freestyle. 

IPR WTF-cursus 
5 

dagen 
WTF 

Poomsae kennis t/m Hansoo (16) en WTF 
reglementering 
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Gedragsregels:  
Een stijljurylid houdt zich aan de volgende gedragsregels en criteria: 

Een stijljurylid jureert alleen op door de TBN erkende toernooien, met uitzondering van club 
poomsae/freestyle wedstrijden en kleinschalige invitatietoernooien. 
 

• Een stijljurylid beoordeelt te allen tijden de wedstrijden neutraal en sportief. 

• Een stijljurylid jureert alleen wanneer hij/zij in het bezit is van een geldige licentie. 

• Bij verhindering is men verplicht de reden van verhindering te vermelden. Indien men niet 
komt opdagen zonder te verwittigen, kan men niet worden uitgenodigd voor een volgende 
wedstrijd. 

• Op de wedstrijddag dient men zich eerst te melden bij de Coördinator Poomsae/Freestyle 
Scheidsrechter alwaar men de presentielijst kan tekenen. 

• Het dragen van sieraden en/of zichtbare piercings is niet toegestaan. 

 

Beëindigen carrière: 
Een stijljurylid dat, om wat voor reden ook, zijn/haar carrière wil beëindigen, dient dit schriftelijk mee te 
delen aan de Coördinator Poomsae/Freestyle Scheidsrechter. 
 

Herintreding: 

• Stijljuryleden die willen herintreden, dienen dit kenbaar te maken bij de Coördinator 
Poomsae/Freestyle Scheidsrechter. 

• Herintreding brengt met zich mee dat men zich (opnieuw) theoretisch en praktisch zal moeten 
bekwamen waarna inschaling voor een passende licentie volgt. 

 
Wijziging gegevens: 
Een stijljurylid is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in adres, email, etc, aan de 
Coördinator Poomsae/Freestyle Scheidsrechter. 
 
Resumé: 

• De Coördinator Poomsae/Freestyle Scheidsrechter behoudt zich het recht voor om in 
bijzondere gevallen/omstandigheden, en/of omtrent zaken waarin het bovenstaande Licentie- 
& Promotiesysteem niet voorziet, af te wijken. 

• De Coördinator Poomsae/Freestyle Scheidsrechter staat open voor opmerkingen, suggesties 
e.d. (schriftelijk indienen). 

• Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de Coördinator Poomsae/Freestyle 
Scheidsrechter.  

 
 


