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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Taekwondo Bond Nederland. Op diverse beleidsterreinen heeft een
grote verscheidenheid aan activiteiten plaatsgevonden en zijn veel vrijwilligers actief geweest. Met name de
Dutch Open Sparring is ieder jaar weer uitstekende promotie voor de taekwondosport en specifiek de TBN.
Verder zien we een positieve ontwikkeling dat inmiddels alle districten activiteiten organiseren om de
sportparticipatie te bevorderen.
Op sportief gebied heeft Nederland relatief succesvol deelgenomen aan kampioenschappen en diverse
andere internationale toernooien. Absolute hoogtepunten waren de kwalificatie voor en deelname aan de
Olympische Spelen van Reshmie Oogink. Hoogtepunten waren verder de Europese titel van Aya Bouhmida
op de EK cadetten, brons voor Reshmie Oogink op de EK senioren en de bronzen medailles van Soraya
Wahjudi en Melia Hus op de WK Poomsae.
Dit verslag geeft een beknopt maar duidelijk beeld van hetgeen er in 2016 binnen de TBN is gebeurd.
Namens het bondsbestuur,

Fred Buitenhuis
Voorzitter
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1. Algemeen bestuurlijke zaken, organisatie en infrastructuur
Algemeen bestuurlijke zaken
In 2016 bestond het bondsbestuur uit Fred Buitenhuis (voorzitter), Rakesh Gajadhar, Mohamed Argoubi,
Marcel Vossen (t/m half maart) en Frans Flinsenberg (vanaf eind juni).
Bondsbestuur en directie hebben in 2016, voor zover mogelijk binnen de capaciteit van het bondsapparaat,
uitvoering gegeven aan de uitgangspunten van de notitie “Toekomstige TBN Organisatie”. Hierin is sprake
van een omslag van een voorheen voornamelijk uitvoerend naar een meer beleidsvormend bestuur waarbij
de bondsdirecteur schakelpunt is tussen bestuur en uitvoerende geledingen en verantwoordelijk is voor de
coördinatie en uitvoering van de dagelijkse operationele werkprocessen. Binnen het bondsbestuur zijn de
verschillende portefeuillehouders verantwoordelijk voor een specifiek beleidsterrein.
Een aantal leden van het bondsbestuur en ook andere bondsleden vervulde in 2016 een internationale
bestuursfunctie. De heer Buitenhuis de functie van Vice President bij de European Taekwondo Union (ETU)
en de heer Argoubi de functies van ETU Referee Director en member van de WTF referee committee.
De heer Schunken vervulde de functies van Secretary van de ETU President en Vice-Chairman van de
WTF Juridical Committee en de heer Moutarazak de functies van Vice President van de WTF Poomsae
Committee, lid van de WTF Para-Taekwondo Committee en Chairman van de ETU A-class Poomsae
Committee. In de loop van 2016 werd de heer Moutarazak tevens benoemd tot lid van de Kukkiwon
Advisory Committee en tot ETU Poomsae Referee Director.
De TBN is onderverdeeld in drie districten welke worden aangestuurd door een districtsbestuur. Zij zijn een
verlengstuk van het bondsbestuur en geven mede uitvoering aan het door de ALV vastgestelde beleid.
De heren Sylvestro van der Kooye en Steve Soekandar zijn in juni door district West-Nederland geëerd met
een speld van verdienste. Mevrouw Mieke Tapia is in oktober door district Zuid-Nederland geëerd met de
speld van verdienste.
Begin 2016 zijn diverse sporters gehuldigd voor hun prestaties in het voorafgaande jaar.
Discipline stijl: Romario Soekandar (sportman), Gabriëlle Coffa (sportvrouw) en Joel van der Weide en
Melia Hus (talenten).
Discipline sparring: Jeroen Wanrooij (sportman), Reshmie Oogink (sportvrouw) en Fahd Zaouia (talent).
De EK Poomsae selectie werd geëerd met de titel Sportteam 2015 vanwege de bijzondere prestatie die zij
e
hadden geleverd door 3 te worden in het landenklassement tijdens de Europese titelstrijd. Dit team
bestond uit de sporters Melia Hus, Angel Crystal, Soraya Wahjudi, Louise van der Vhee, Gabriëlle Coffa,
Luna van Geffen, Lotte de Haas, Joel van der Weide, Romario Soekandar, Sebastiaan Sprengers, Jesy
Berghout en Ata Alavi en uit het begeleidingsteam Rob Janssen, Marcel Vossen en Yance Deflers.
Goed Sportbestuur
In 2016 is de lijn voortgezet om de uit de aanbevelingen van Goed Sportbestuur voortkomende minimale
kwaliteitseisen verder te implementeren en te borgen in de bondsorganisatie, hetgeen de transparantie,
betrouwbaarheid en legitimatie van de organisatie ten goede komt. In 2016 zijn onder meer de volgende
handelingen op gebieden zoals interne besluitvormingsprocessen, sporttechnisch beleid en financiële
bedrijfsvoering uitgevoerd:
•
•
•
•
•
•
•
•

Transparant maken en verspreiden besluiten door onder meer publicatie van jaarverslagen,
bestuursbesluitenlijsten en ALV-verslagen;
Publicatie van actueel meerjarenbeleidsplan en jaarplan op de website;
Ondersteuning districtsbesturen op het gebied van naleving van regelgeving;
Uitvoering nulmeting Goed Sportbestuur;
Aanname voorstel statutenwijziging voor aansluiting voor Matchfixing bij het ISR en in het kader van
tuchtrecht opnemen van de rol van de aanklager;
Uitvoering scan tuchtrecht voor sportbonden;
Uitbreiding atletencommissie;
Voorleggen aan de ALV van een door een onafhankelijk accountant goedgekeurde balans en
jaarrekening.
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In juni en december hebben algemene ledenvergaderingen plaatsgevonden waarin de
diverse beleidsplannen en bijbehorende begrotingen zijn vastgesteld, de
jaarrapportages zijn behandeld en het bestuur verantwoording heeft afgelegd voor het
gevoerde beleid. De algemene ledenvergadering had zicht op behaalde resultaten
waarmee ze onder meer invulling kon geven aan haar toezichthoudende taak. Tevens
had zij reële invloed op strategische keuzen.
In het voor- en najaar hebben districten districtsvergaderingen georganiseerd waarbij
de leden input konden leveren voor het voorgestelde beleid en waarin, indien van
toepassing, functionarissen en de vertegenwoordigers van de bondsleden voor de
algemene ledenvergadering zijn gekozen.
De vigerende statuten en reglementen voldoen aan de minimale kwaliteitseisen. Onderwerpen die zijn
opgenomen zijn o.a. het hanteren van een reglement tegen discriminatie en racisme, een binnen de
statuten verankerd klachtenreglement, het ter waarborging van de bestuurlijke continuïteit opstellen van een
rooster van aftreden en in het kader van eenheid van beleid is geborgd dat districten geen eigen beleid
kunnen bepalen dat afwijkt van het door de ALV vastgestelde beleid. Het voldoen aan de minimale
kwaliteitseisen moet voldoende zekerheid bieden om de basisbeginselen van goed sportbestuur te kunnen
handhaven en om de algemeen geldende regels binnen de sport na te leven.
Taken-, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van medewerkers en functionarissen zijn vastgelegd en
in het kader van beleid ter preventie van seksuele intimidatie in de sport heeft de TBN een tweetal als
zodanig door NOC*NSF erkende vertrouwenscontactpersonen.
De TBN is voor onafhankelijke tuchtrechtspraak aangesloten bij het ISR en committeert zich voor doping
gerelateerde zaken aan de regelgeving van de Stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland die zich in
opdracht van het ministerie van VWS en NOC*NSF bezighoudt met het realiseren van dopingvrije sport.

Organisatie en infrastructuur
De professionalisering van de belangrijkste operationele werkprocessen is gecontinueerd en de
bondsdirecteur is eindverantwoordelijk en aanspreekbaar voor de dagelijkse bedrijfsvoering.
Het bondsbureau is gehuisvest in het pand Figeestaete te Haarlem. De personele bezetting bestond in
2016 uit een bondsdirecteur en incidentele ondersteuning ten behoeve van diverse projectmatige
activiteiten. Per november is de capaciteit op het bondsbureau uitgebreid met 0,5fte. Taken die op het
bondsbureau werden uitgevoerd zijn o.a. de leden- en financiële administratie en diverse dienstverlenende
activiteiten ten behoeve van de aangesloten leden- en verenigingen zoals het verstrekken van informatie,
het afhandelen van bestellingen van bondsartikelen en de aanvraag van WTF licenties. Daarnaast is op alle
beleidsterreinen administratieve c.q. organisatorische ondersteuning geboden aan functionarissen en
commissies zoals de wedstrijdcoördinatie, opleidingscommissie, breedtesportfunctionarissen en de
gradencoördinator.
Vanuit Nederlandse Loterij (ontstaan in 2016 uit een fusie tussen de Nederlandse Staatsloterij en De Lotto)
is een financiële bijdrage geleverd om een basis te bieden voor een professionele kernorganisatie die de
leden kan vertegenwoordigen, de belangen van de leden kan behartigen en de kerntaken van de bond kan
uitvoeren.
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2. Topsport
Algemeen
Bij taekwondo is topsport onderverdeeld in sparring en stijl. Met de invoering van de nieuwe sportagenda
2013-2016 en het besluit van de algemene ledenvergadering om de zeggenschap en regie over het
topsportprogramma sparring binnen de eigen organisatie te houden is inmiddels alle financiering uit
subsidies voor topsport, uitgezonderd eventuele maatwerksubsidie, weggevallen.
Voor de topsport medische begeleiding had de TBN in 2016 een overeenkomst met het Topsport Medisch
Samenwerkingsverband SMC Maartenskliniek te Nijmegen. In mei is dit SMC verder gegaan onder de
naam Sport Medisch Centrum Papendal.
De wedstrijd- en presentatiekleding van de nationale teams is gesponsord door Sportief BV uit Helmond.
Sparring
Aandachtspunten in 2016 waren onder meer het verder inrichten van een topsportorganisatie sparring, het
waarborgen van voldoende instroom en behoud van talenten rekening houdende met sociaalmaatschappelijke omstandigheden en het aanbieden van individueel maatwerk aan senioren topsporters.
Wedstrijd- en trainingsprogramma senioren
Aanvullend op de trainingsprogramma’s bij de clubs zijn bondstrainingen aangeboden op een centrale
locatie in Nederland. Daarnaast heeft NOC*NSF, in het kader van deelname aan de Olympische Spelen,
Reshmie Oogink middels individueel maatwerk gefaciliteerd ter ondersteuning van haar wedstrijd- en
trainingsprogramma.
Belangrijkste toernooien in 2016 waren de Olympische Spelen (OS) in augustus te Rio, het Olympisch
kwalificatietoernooi (EQT) in januari te Istanbul en de Europese kampioenschappen in mei te Montreux.
Belangrijkste resultaat was de kwalificatie van Reshmie Oogink en deelname aan de Olympische Spelen.
Olympische Spelen Rio
Naam
Reshmie Oogink (+73kg)

Prestatie
e
9 plaats

EQT Istanbul
Naam
Jeroen Wanrooij (+80kg)
Joyce van Baaren (<67kg)
Reshmie Oogink (+67kg)
Rafik Zohri (-68kg)
Dina Pouryounes (wtf refugeeteam -49kg)

Prestatie
Kwartfinale
Kwartfinale
Zilver
Laatste 32
Laatste 16

EK Montreux
Naam
Reshmie Oogink (<73kg)
Giorgio Janmaat (<58kg)
Jeroen Wanrooij (<87kg)
Joyce van Baaren (<62kg)
Dina Pouryounes (etu refugeeteam -46kg)

Prestatie
Brons
Laatste 16
Kwartfinale
Laatste 16
Kwartfinale

Reshmie Oogink heeft in december deelgenomen aan de Grand Prix finale te Baku
Azerbaijan en daar de kwartfinale bereikt.
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Talentontwikkeling
Het trainingsprogramma van de talenten heeft voornamelijk plaatsgevonden bij de eigen verenigingen.
Daarnaast werden net zoals bij de senioren centrale trainingen aangeboden. In de aanloop naar
internationale titeltoernooien zijn trainingsweekenden georganiseerd.
Belangrijkste toernooien in 2016 waren de Wereldkampioenschappen Junioren te Burnaby – Canada en het
Europees kampioenschap Cadetten te Boekarest. Meest in het oog springende resultaat was de Europese
titel van Aya Bouhmida bij de EK cadetten.
Wereldkampioenschappen Burnaby
Naam
Raushen Hohmarow (<51kg)
Jase Chitaroe (<45kg)
Jahmal Kusmus (<68kg)
Yousra el Boujjoufi (<52kg)
Jeronimo Evers (<48kg)
Ilse Bock (+68kg)
Sven Reefman (-63kg)

Prestatie
Laatste 64
Laatste 32
Laatste 16
Laatste 32
Laatste 64
Laatste 32
Laatste 32

Europees kampioenschap Cadetten Boekarest
Naam
Aya Bouhmida (<41kg)
Jade Weidum (<47kg)
Sasja van Wanrooij (<51kg)
Talha Shaikh (-57kg)
Milan Molle (-33kg)

Prestatie
Goud
Laatste 16
Laatste 16
Laatste 16
Laatste 16

Regionale Topsportcentra
In Eindhoven, Den Haag en Groningen is een RTC Taekwondo (Regionaal Topsportcentrum).
Via samenwerking met Topsport Brabant, Topsport Den Haag en de topsporttalentschool van het
Werkmancollege biedt de TBN hier een programma voor taekwondo talenten aan. Afhankelijk van de
mogelijkheden worden door externe partners ondersteunende faciliteiten geboden zoals onder meer een
rooster aangepast op de trainingen, vrij voor trainingsstages en wedstrijden, medische ondersteuning,
voedingsadvies en mentale training. De doelstelling is kweekvijvers met talent te creëren van sporters uit de
diverse regio’s.
Stijl
Het trainingsaanbod bestond in 2016 onder meer uit centrale trainingen, trainingsweekenden en regionale
trainingen. Daarnaast is als Nederlands team deelgenomen aan de British Open, de German Open en de
Austrian Open. Het belangrijkste toernooi was het Wereldkampioenschap in september te Lima - Peru. Met
2 brons en nog diverse andere finaleplaatsen wist Nederland hier goede resultaten neer te zetten.
Wereldkampioenschap Lima
Naam
Sebastiaan Sprengers (senior 2)
Joël van der Weide (junioren)
Angel Crystal & Joël v.d. Weide (paar junioren)
Melia Hus (cadetten)
Gabriëlle Coffa, Lotte de Haas, Melissa Versteeg (team)
Soraya Wahjudi (freestyle individueel senioren)
Marion Hartlieb (master 1)

Prestatie
voorronde
e
5 plaats
6e plaats
Brons
halve finale
Brons
e
5 plaats
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Gabriëlle Coffa (senioren 1)
Louise vd Vhee, Jessy Berghout (paar 1 senioren)
Angel Crystal (junioren)
Ata Alavi (master 2)
Marion Hartlieb, Sebastiaan Sprengers (paar senioren 2)

e

5 plaats
voorronde
halve finale
voorronde
halve finale

Joël van der Weide is door de Europese Taekwondo Unie (ETU) uitgeroepen tot Top Male European
Champion Poomsae en ontving hiervoor een award tijdens het ETU 40 Years Anniversary Gala in
september te Boekarest.
Internationale scheidsrechters en juryleden
Nederlandse internationale scheidsrechters en juryleden zijn in 2016 actief geweest op grote internationale
titeltoernooien zoals EK senioren, EK cadetten, WK junioren, EK onder 21, WK poomsae en de Grand Prix
finale. Invitatie voor deze toernooien gebeurt rechtstreeks door WTF of ETU.
Na een intensief voorbereidingsprogramma, bestaande uit diverse trainingskampen en actief zijn op onder
meer het Aziatische kwalificatietoernooi is Mohamed Argoubi door de WTF geselecteerd als scheidsrechter
voor de Olympische Spelen te Rio de Janeiro. Op het jubileumgala van de ETU werd Mohamed Argoubi
gehuldigd voor zijn verdienste als onder meer 2-voudig Olympisch referee (Londen 2012 en Rio 2016).

3. Wedstrijdsport
Nederlandse kampioenschappen
Zaterdag 7 mei vonden in het Topsportcentrum Almere de Lotto Nationale Kampioenschappen Sparring
voor cadetten, junioren, senioren en veteranen plaats. Totaal waren er 259 deelnemers afkomstig van 42
clubs.
De nationale kampioenschappen Poomsae & Freestyle met 187 individuele deelnemers, 19 paren, 10
teams en 4 para-deelnemers van totaal 38 clubs vonden plaats op 4 december in Sporthal de Rusheuvel te
Oss.
Internationale evenementen in Nederland
De 43e Lotto Dutch Open Sparring had een G1 rankingstatus van de WTF en
vond plaats van 12 t/m 13 maart in het Indoor Sportcentrum te Eindhoven. Aan dit
toernooi deden bijna 1100 deelnemers mee afkomstig van 258 nationale- en
clubteams. Het evenement trok ruim 800 betalende bezoekers.
De 15e Open Dutch Poomsae / Freestyle / Para kampioenschappen vonden
plaats op 11 juni in de Stadssporthal te Sittard. Aan het toernooi met een ETU Astatus deden 112 individuele deelnemers, 16 paren en 4 teams mee afkomstig
van 47 verschillende nationale en clubteams.

4. Breedtesport en sportparticipatie
Algemeen
De activiteiten bij dit beleidsterrein zijn er op gericht om het aantal leden en de aantrekkingskracht van de
TBN te vergroten. Doelstellingen zijn onder meer ledengroei en –behoud door het aanbieden van
laagdrempelige activiteiten voor met name beginnende sporters en recreanten en het vaker laten sporten
van bestaande leden. In 2016 waren in alle districten een districtsbestuur en coördinatoren aangesteld om
activiteiten te organiseren. Deze functionarissen hebben diverse activiteiten voor breedtesport en het
verhogen van de sportparticipatie opgepakt en uitgevoerd. Ultimo 2016 bedroeg het totaal aantal leden
6256 (2015: 6775) en aangesloten sportscholen en verenigingen 146 (2015: 153).
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Structuur / organisatie
Belangrijk voor succesvol breedtesportbeleid is goede communicatie naar leden en districten. Hiervoor is
een bureauorganisatie met een goed functionerende ledenadministratie nodig zodat de clubs en de leden
kunnen worden bereikt, relevante gegevens worden geregistreerd en dienstverlening richting districten,
functionarissen, sportscholen en verenigingen mogelijk is. In 2016 is gestart met de ontwikkeling van een
nieuw ledenadministratiepakket met functionaliteiten die hier beter in moeten kunnen voorzien.
De districtsbestuurders en coördinatoren ontwikkelen diverse breedtesportactiviteiten en implementeren
deze in de reguliere districtsactiviteiten.
De diverse districtsbesturen bestonden in 2016 of een deel daarvan uit de volgende personen.
West: Rick Cruden, Michael Rosa en Wilma van Velzen.
Zuid: Mike Fox, Adri Timmermans, Ian Baetsen en Mark Pluijmakers.
Noord-Oost: Robert Dannenberg, David Vives-de Jong en Harry Bargboer.
In 2016 is de heer Mike Fox actief geweest als Nationaal Breedtesport Coördinator.
Activiteiten
In district Zuid werd in juni een Taekwondodag georganiseerd, in juli en augustus zomertrainingen en in
november een Poomsae clinic. In Sittard werd in oktober een Poomsae- en Sparringkampioenschap
georganiseerd. Aan Sparring deden 137 deelnemers mee en aan het onderdeel Poomsae 150 individuele
deelnemers en 15 paren/teams.
In district West werden een talentendag Stijl (januari), een seminar Sparring en Stijl (maart) en Taekwondo
Fundagen (mei en oktober) georganiseerd. In juni vond in Den Haag een districtskampioenschap Poomsae
plaats met 116 deelnemers.
District Noord-Oost organiseerde in april te Nijverdal een districtskampioenschap sparring met 152
deelnemers en een open districtskampioenschap poomsae met 196 deelnemers. In november werd in
samenwerking met V.A.S. Arashi te Enschede een poomsae-kampioenschap georganiseerd met 66
deelnemers.
Verder zijn er in 2016 verspreid over het land diverse breedtesportactiviteiten geweest georganiseerd door
de bij de TBN aangesloten clubs of andere instanties. Een niet limitatieve opsomming hiervan: Panther Cup
te Almere, Open van der Poel te Roelofarendsveen, Kawarmala Jeugdtoernooi te Best, Open Zuid van
Taekwondo Ertekin te Den Bosch, Dutch Masters te Rotterdam, Rotterdam Open te Rotterdam, Yoo-Sin
jeugdtoernooi te Nijmegen, Open Windmills te Dordrecht, Traditional Taekwondo Stage Taekwondo Center
Purmerend.
Clubs en verenigingen zijn geattendeerd op het programma Sportimpuls en de subsidiemogelijkheden die
dit biedt aan lokale aanbieders van sport- en beweegactiviteiten om mensen die niet of te weinig bewegen
of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten blijvend fysiek in beweging te brengen. Tevens
zijn de clubs en verenigingen gewezen op de mogelijkheid om in mei aan te sluiten bij de onder meer door
NOC*NSF geïnitieerde mediacampagne Sport, Daar Geef Je Om. Verder zijn de eerder aan RTL Nieuws
Buurtfacts aangeleverde gegevens inzake taekwondo beoefening in augustus gepubliceerd in een
interactieve Sportkaart van Nederland.
In september organiseerde NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden de Nationale Sportweek.
Sportverenigingen en clubs werden in deze week gestimuleerd een activiteit te organiseren en hun deuren
open te zetten. De TBN heeft haar aangesloten scholen/verenigingen via diverse mailings en publicaties
opgeroepen hieraan deel te nemen en hun activiteiten aan te melden..
In december vond te Nieuwegein de allereerste Hanmadang scheidsrechterscursus in Nederland plaats.
Onder leiding van Chaima Moutarazak, coördinator Hanmanadang in Nederland, en Hanmadang docent
Chris Toen uit België deden 25 personen mee aan de cursus. In 2017 zal als pilot het eerste Hanmadang
toernooi in Nederland worden georganiseerd. Hanmadang is een soort festival waar allerlei mogelijke
facetten uit het taekwondo, behalve sparring, aan bod komen.
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Para taekwondo
Frans Flinsenberg en Mohamed Argoubi vormden in 2016 de nationale commissie Para-taekwondo. De
commissie speelt een belangrijke rol bij het vormgeven van deze specifieke discipline binnen de TBN en
heeft als taak onder meer het ontwikkelen en verder invulling geven van beleid en activiteiten op het gebied
van para-taekwondo. In 2016 heeft d.m.v. een enquete onder de clubs een inventarisatie plaatsgevonden
van reeds bestaande activiteiten en eventueel aanwezige belangstelling voor para-taekwondo. Van de 150
meermaals aangeschreven clubs hebben uiteindelijk 15 clubs gerespondeerd.
Veilig sportklimaat
In 2016 is participatie in het via NOC*NSF gestarte programma ‘Naar een veiliger sportklimaat (VSK)’
gecontinueerd. Doel hiervan is gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag rondom sport aan te
pakken.
Van 7 tot en met 13 november vond de nationale Week van Respect plaats. Dit is een initiatief om respect
in onze samenleving te bevorderen waarbij kinderen, jongeren en hun begeleiders met lesmateriaal en
activiteiten aan de slag gaan. Sportiviteit & Respect is één van de thema’s in deze week. De TBN heeft dit
initiatief gesteund door promotie en zich te profileren als supporter van de Week van Respect.
NOC*NSF heeft in samenwerking met sportbonden en experts gedragscodes opgesteld vanuit het
programma Sport & Integriteit met als doel sport veilig, eerlijk, integer, gezond en vooral leuk ter houden.
Om deze gedragscodes een groot bereik te laten hebben zijn er, met financiering van het Ministerie van
VWS, animatiefilms van gemaakt. De TBN heeft dit ondersteund via publicatie van de animatiefilms op haar
website en verspreiding naar clubs.
Door de dopingautoriteit ontwikkelde animatievideo’s ter voorlichting voor atleten en andere betrokkenen bij
de sport zoals “tips voor een schone sport” zijn onder de aandacht gebracht via de website.
De aangesloten clubs zijn geattendeerd op de door de Academie voor Sportkader aangeboden bijscholing
die betrekking heeft op het thema “Grensoverschrijdend gedrag”. Tijdens deze (bij)scholing gaat het vooral
om het borgen van de sociale veiligheid en tracht men de trainers en coaches meer inzicht te geven in deze
thematiek en er zich meer bewust van te worden.
De Academie voor Sportkader heeft door het hele land weer een groot aantal scholingen
Vertrouwenscontactpersoon georganiseerd en aankomende vertrouwenscontactpersonen van sportscholen
en verenigingen zijn uitgenodigd om hier aan deel te nemen. In 2016 is onder de bij de TBN aangesloten
clubs geïnventariseerd welke van hen beschikken over een eigen vertrouwenscontactpersoon. Van de 150
benaderde clubs hebben er 9 gereageerd en daarvan beschikten er 3 over een eigen VCP-er.

5. Technische zaken en kadervorming
Juryleden- en scheidsrechterscursussen
Eén van de doelstellingen van de TBN is het opleiden van nieuwe scheidsrechters en juryleden en het
zorgdragen voor hoogwaardige kwaliteit van het bestaande arbitragecorps. In 2016 zijn cursussen en
bijscholingen georganiseerd voor sparring- en stijlscheidsrechters.
In februari heeft een applicatiecursus voor sparring scheidsrechters plaatsgevonden en in april en oktober
waren er applicatiecursussen voor stijljuryleden.
De wedstrijdreglementencursussen sparring vonden plaats in Nieuwegein (2x) en Barendrecht en stonden
onder leiding van de docenten mevrouw Marion Pohan en de heren Adri Timmermans en Mohamed
Argoubi. Totaal hebben aan de cursussen 125 sporters deelgenomen.
In april en oktober vonden onder leiding van de Nationale Stijljury Commissie stijljurycursussen plaats voor
het E of D diploma. In totaal waren er 21 nieuwe diplomahouders.
In 2016 stonden de volgende bondsleden op de lijst van internationale scheidsrechters: Mohammed
Argoubi, Adri Timmermans, Gerard Kanters, Frans Flinsenberg, Marc Jansen, Steve Soekandar,
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Rick Cruden, Marion Pohan (allen sparring), Mustapha Moutarazak (sparring en poomsae), Jafar Zareei en
Amar Dihal (beiden poomsae). Adri Timmermans, Frans Flinsenberg, Gerard Kanters en Marion Pohan
hebben deelgenomen aan een refresher courses te Bonn.
Kama Wlodzimirow (sparring) en Sylvestro van der Kooye (poomsae) hebben in april succesvol
deelgenomen aan een internationaal referee seminar en zijn sindsdien ook toegetreden tot het korps van
internationale scheidsrechters.
De heren Mohamed Argoubi en Adri Timmermans hebben gedurende 2016 gefunctioneerd als Nationaal
Scheidsrechters Coördinator en assistent Scheidsrechters Coördinator.
De heer Mustapha Moutarazak was in 2016 Nationaal Jury Coördinator en in die hoedanigheid tevens
voorzitter van de Nationale Stijljury Commissie. De heren Roy Kawarmala, Freddy Lufting en Sylvestro van
der Kooye waren Regionaal Jury Coördinator en in die hoedanigheid lid van de Nationale Stijljury
Commissie.
Trainersopleidingen
In 2016 zijn de in 2015 met 35 cursisten gestarte trainersopleidingen niveau 2 of 3
vervolgd. Deze opleidingen zijn opgezet volgens het Competentie Gerichte Onderwijs en
voldoen aan de daaraan gestelde eisen die onder meer beogen de kwaliteit van het
sportkader te bevorderen. Naast verschillende opdrachten dienen de cursisten ook een
aantal Proeven van Bekwaamheid af te leggen waaronder indien van toepassing: het
geven van training, het coachen bij wedstrijden, het organiseren van activiteiten, het aansturen van kader
en het afnemen van toetsen.
De opleidingen Taekwondotrainer hebben een positieve audit conform de daaraan door NOC*NSF en de
Academie voor Sportkader gestelde eisen wat betekent dat de toetsing van de sportbond voldoet aan de
gezamenlijk overeengekomen kwaliteitscriteria. Conform een periodiek schema heeft in 2016 weer een
audit van de opleiding op niveau 2 plaatsgevonden en deze is weer positief beoordeeld.
In 2016 zijn 12 studenten geslaagd voor niveau 2 en 10 studenten voor niveau 3. Nederlandse Loterij heeft
een financiële bijdrage geleverd ten behoeve van deskundigheidsbevordering sporttechnisch kader.
De heer Paul Hulsbosch was in 2016 de Nationaal Opleidingscoördinator. Samen met de overige leden van
de opleidingscommissie heeft hij de trainersopleidingen verder doorontwikkeld en uitgevoerd.
Via de Academie voor Sportkader (ASK) en Veilig Sportklimaat (VSK) konden trainers en overig kader ook
specifieke workshops volgen zoals “Vier inzichten voor inspirerend trainerschap”, “Themagericht trainen en
coachen van pubers”, “Trainen en coachen van 6-12 jarigen” en “Omgaan met sportongevallen en
blessures”.
Internationale kadervorming
In 2016 heeft de Europese Taekwondo Unie wederom ETU Coach Seminars georganiseerd. Alle coaches
op een G-status toernooi dienen verplicht te beschikken over een ETU Coach Licentie. Doel van deze
seminars is het verbeteren van onder meer de didactische vaardigheden van de coaches en hun kennis van
reglementering zodat de kwaliteit van de coaches en de sport wordt bevorderd.
Danexamens
In 2016 hebben in april, juni en december te Nieuwegein en Vianen nationale danexamens plaatsgevonden.
In totaal zijn er 162 examens en 72 herexamens afgenomen.
Totaal overzicht geslaagden 2016
e

1 Dan/Poom: 110 geslaagden
e
2 Dan/Poom: 27 geslaagden
e
3 Dan/Poom: 10 geslaagden

e

4 Dan/Poom: 6 geslaagden
e
5 Dan:
1 geslaagde
e
7 Dan:
2 geslaagden

De heer Giel-Jan van Braam was in 2016 de Nationaal Graden Coördinator en was in die hoedanigheid
onder meer verantwoordelijk voor het organiseren van de danexamens.
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De TC (Technische Commissie) is diverse keren bijeengekomen. De commissie bestaat uit een aantal
portefeuillehouders en de NGC en draagt onder meer zorg voor eenduidige eisen naar zowel examinandi
als examinatoren en het aanleveren van kennis voor kaderdagen.
De TC heeft in 2016 twee danvoorbereidingscursussen georganiseerd. Op 3 april in Nieuwegein met 74
deelnemers en op 20 november in Nieuwegein met 73 deelnemers. In april heeft een trainersbijscholing
plaatsgevonden met 32 deelnemers.

6. Communicatie, PR en marketing
Belangrijkste communicatiemiddel van de TBN is de website. Deze website www.taekwondobond.nl is
gelinkt aan een online ledenadministratie en voorziet in een koppeling met actuele contactgegevens van de
bij de TBN aangesloten sportscholen en verenigingen. Naast informeren over algemene bondsgegevens
wordt de site voornamelijk gebruikt om actueel Nederlands taekwondonieuws te publiceren. In 2016 is in
bescheiden mate gebruik gemaakt van social media voor het verspreiden van taekwondonieuws.
De website publiceert dagelijks nieuwsberichten van een mediavolgdienst op internet. Dagelijks worden
wereldwijde nieuwsbronnen geraadpleegd op onder meer het begrip “Taekwondo” en de zoekresultaten
worden vervolgens gepubliceerd in een nieuwsfeed.
Er was een overeenkomst met de Nederlandse Omroep Stichting voor de periode tot en met de Olympische
Spelen van Rio de Janeiro in 2016 voor een vergoeding van de uitzendrechten.
Lokale en nationale media zijn benaderd om hen te attenderen op evenementen zoals de Nederlandse
kampioenschappen en de Dutch Open.
De Taekwondobond heeft in 2016 evenals voorgaande jaren een deel van haar marketingrechten
ingebracht bij de Lotto. Onderdelen hiervan waren onder meer het vermelden van het logo op de kleding
van de nationale selecties, uitingen op locatie tijdens NK en Dutch Open, vermelden banner op de website,
ter beschikking stellen van toegangskaarten tijdens de Dutch Open en het verbinden van de naam van de
Lotto aan evenementen zoals Dutch Open en NK.
In 2016 zijn de volgende gebeurtenissen te vermelden:
• Zappsport heeft fragmenten getoond van Taekwondo opgenomen bij Gyeong-rye in Den Haag.
• Op NPO2 is de documentaire “Oriental Odyssey” uitgezonden. Deze documentaire ging over
nationaal stijlselectielid Mattho Mandersloot en diens trainingsperiode in Korea.
• Reshmie Oogink heeft een masterclass taekwondo gegeven bij het sportprogramma Clubhuis 16.
• Een Vandaag en Hart van Nederland hebben items uitgezonden over Reshmie Oogink en haar
road to Rio.
• Verslaggeving door NOS Studio Sport van de wedstrijden van Reshmie Oogink tijdens het
Olympisch taekwondo toernooi.
###
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