
TAEKWONDO BOND NEDERLAND 
Postbus 4360 
2003 EJ HAARLEM 
www.taekwondobond.nl     info@taekwondobond.nl 
 
 
 

 

 
 

TBN Applicatie/Nieuwe cursus Poomsae & Freestyle voor: 
1) stijljury A1; A2; A3 en D- E- diplomahouders. 

2) Hoofd & Assistent poomsae trainers/coaches diplomahouders. 
3) Leden van Nationaal Poomsae team zijn van harte welkom. 

    
Zondag 6 oktober 2013 in NIEUWEGEIN 

 

Per 1 januari 2014 gaat de WTF het nieuwe  poomsae/freestyle reglement toepassen.  

Om hier tijdig op te kunnen anticiperen is het cruciaal om aanwezig te zijn. 
 

De applicatie & nieuwe cursus is bedoelt voor alle TBN stijljuryleden, zowel het huidige actieve 
jurykorps alsook de voormalige niet meer actieve juryleden die in het bezit zijn geweest van een 
TBN stijljurydiploma/licentie, en houders van een trainersdiploma. 
Doel: gezamenlijke opfris en nieuwe cursus Freestyle . 
 
Tijdens deze applicatie bespreken we aan de hand van praktijk en foto/video beelden, de actuele 
ontwikkelingen op het gebied van de WTF-STIJL REGLEMENTEN POOMSAE & FREESTYLE.  
 

Bij Freestyle wordt een creatieve vorm op muziek gelopen; uiteraard zijn hier spelregels aan 
verbonden en is het belangrijk dat juryleden de regels goed kennen en kunnen toepassen.  
Het is uitermate belangrijk om de gehele dag bij te wonen om op het gebied van praktijk en 
theorie actueel geïnformeerd te zijn en voor het behoud en het verlengen van de jurylicentie. 
 
Wanneer : Zondag 6 oktober 2013 
Waar  : Sport- en Evenementencomplex Merwestein, Merweplein 1, 3432 GN  Nieuwegein 

  (eigen lunch meenemen / catering aanwezig en ruime parkeergelegenheid) 
Tijd  : van 09.30 tot 16.00 uur (Theorie / Praktijk) 
Kosten : GRATIS 
 
Mee te brengen: 
Deelnemers dienen een dobok, pen en papier mee te nemen. 
 
Suggesties, technische vragen e.d. over specifieke poomsae & Freestyle wedstrijdsituaties zijn 
altijd welkom. U mag deze vragen ook alvast vooraf per e-mail stellen. 
 
Ik verzoek u om deze cursus onder de aandacht van belangstellenden binnen uw club te brengen! 
 

Wilt u zo vriendelijk zijn om vóór 3 oktober 2013 via e-mail te reageren om uw 
aanwezigheid te bevestigen via:    m.moutarazak@taekwondobond.nl 
 
Met vriendelijke groet,     
 
Mustapha Moutarazak                                                                  
Nationaal Poomsae scheidsrechter coördinator                                                                
 
T: (thuis) 046-4747641 
M: (privé) 0625204967 & (werk) 0646257520    
E: m.moutarazak@taekwondobond.nl 
W:  www.taekwondobond.nl 


