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1.   Inleiding 
Er is momenteel geen aan alle scheidsrechters bekend promotiesysteem. Een aantal scheidsrechters bevindt mo-
menteel al enige tijd in dezelfde klasse en wil verder. Men wil, terecht, zicht op de toekomstige mogelijkheden 
als scheidsrechter. Een promotiesysteem moet voldoende harde, controleerbare criteria bevatten. Daar behoren 
bij objectieve, onveranderbare criteria als graduatie, leeftijd en aantal wedstrijden ervaring. Er zijn daarnaast ook 
meer persoonlijke criteria als noodzaak om cursussen te volgen en gebleken geschiktheid na beoordeling. In de 
navolgende notitie wordt ervan uitgegaan dat de oorspronkelijke D-cursus over het wedstrijdreglement, nodig 
voor het 1e Dan-examen, wordt verkort naar één dag (verder te noemen wedstrijdreglementencursus) en geen 
scheidsrechterlicentie meer geeft. Daarvoor is een extra D-applicatiecursus van één dag noodzakelijk. Voor alle 
scheidsrechters geldt in beginsel de eis dat zij feitelijk nog in training zijn als taekwondoka. Voor hoger gegra-
dueerde scheidsrechters geldt in beginsel de verplichting om te scheidsrechteren op regionale toernooien. 
 
2.  Eisen 
 
lic. grad. leeftijd wachttijd ervaring opleiding diversen 
IR 3e Dan 26-55 3 jaar Actief A1 

 
WTF-cursus goede beoordelin-

gen als A1, voor-
dracht Bondsbe-
stuur,  

A1 2e Dan 23 jaar 2 jaar 10 wedstrijden applicatiecur-
sus A1, regel-
matige licen-
tiecursussen 

goede beoordelin-
gen als A2-referee 

A2 1e Dan 21 jaar 1 jaar 8 wedstrijden applicatiecur-
sus A2, regel-
matige licen-
tiecursussen 

goede beoordelin-
gen als A3-referee 

A3 1e Geup 20 jaar 1 jaar 5 wedstrijden applicatiecur-
sus A3, regel-
matige licen-
tiecursussen 

goede beoordelin-
gen als D-referee 

D 4e Geup 18 jaar  3 wedstrijden applicatiecur-
sus D, regelma-
tige licentie-
cursussen 

met kwaliteit en 
interesse afkom-
stig uit wedstrijd-
reglementcursus 

 
 
3.  Bevoegdheden 
 
lic. scheidsrechter hoekjurylid supervisor protest commissie 
IR RK  NK  IK RK  NK  IK RK  NK  IK WTF-regeling 
A1 RK  NK  IK RK  NK  IK RK  NK  IK RK  NK 
A2 RK  NK  IK RK  NK  IK RK  NK - 
A3 RK  NK  IK RK  NK*  IK* RK - 
D RK RK  NK - - 
 

RK: regionaal kampioenschap (districtswedstrijden, clubwedstrijden -niet internationaal-) 
NK: Nederlandse kampioenschappen, selectiewedstrijden 
IK: internationale wedstrijden (open landenwedstrijden, interlands e.d.) 
*: finales alleen in overleg met supervisor en NSC (of diens vervanger) 
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4.  Opleiding 
 
Hierbij gaat het om de basisopleiding (applicatiecursus) om te kunnen promoveren. De regelmatig te volgen 
verplichte licentiecursussen worden hier nu niet behandeld. 
 
lic. opleiding duur organisatie eindtermen 
D D applicatie 

cursus. 
1 dag DSC + doc. kennis reglement, kennis puntsysteem, handgebaren, basisge-

drag als scheidsrechter 
A3 A3-applicatie 1 dag NSC + doc. Alles van D, wedstrijd kunnen leiden als scheidsrechter, zicht 

op aantal veel voorkomende problemen 
A2 A2-applicatie 1,5 dag NSC + doc. Alles van D en A3, met gezag kunnen opereren als scheidsrech-

ter, reglement kunnen uitleggen aan derden, conflicthantering  
A1 applic. A1 1 dag NSC + doc. Alles van D, A3 en A2, een heel veld kunnen leiden, kunnen 

optreden als coach/mentor van andere scheidsrechters, correct 
handelen, zitting kunnen nemen in protestcommissie (verwijst 
naar zeer goede kennis van het reglement) 

IR WTF-cursus 4 dagen WTF WTF regeling 
 

• Er is in districten en nationaal een vast team van docenten die een doceerlicentie hebben. Van deze 
docenten moet gebruik gemaakt worden. Het team van docenten staat onder leiding van de NSC. 

• Theorie- en praktijktoetsing maken deel uit van de cursussen. 
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