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Poomsae Scheidsrechtersopleidingen: Stijljurycursus E – en D diploma
Zondag 4 november 2018
Sporthal “het Ravijn”
Piet Heinweg 16, 7441 GZ Nijverdal
Opleiding Poomsae scheidsrechter E- en D-diploma
Voor 3e danexamen of hoger dient men verplicht minimaal een E- diploma stijljury te bezitten.
Type diploma’s:
E-diploma stijljury: 1 cursusdag, waarbij vooral de reglementen en het oefenen van punten geven
worden behandeld. Deze cursus is bedoeld als eerste stap op weg naar het stijljuryschap. Met het Ediploma krijg je de bevoegdheid om binnen de TBN als veldcoördinator of als beginnend poomsae
scheidsrechter bij een clubkampioenschap of clubontmoeting te fungeren. Voor het behoud van deze
bevoegdheid kun je jaarlijks een gratis bijscholing volgen. Deelnemers aan de cursus dienen minimaal
15 jaar oud en lid van de TBN te zijn en te beschikken over minimaal 4deKup.
D-diploma stijljury: 2 cursus dagen , waarbij vooral de reglementen en het oefenen van punten geven
worden behandeld. Deze cursus is bedoeld als uitgebreidere stap op weg naar het actieve stijljury
schap. Met het D-diploma krijg je de bevoegdheid om binnen de TBN als veldcoördinator of als
poomsae scheidsrechter bij een clubkampioenschap, clubontmoeting of regionale wedstrijd te
fungeren. Voor het behoud van deze bevoegdheid kun je jaarlijks een gratis bijscholing volgen.
Deelnemers aan de cursus dienen minimaal 18 jaar oud en lid van de TBN te zijn en te beschikken over
minimaal 1ste Dan. Na 4 november moet men nog een aanvullende gratis cursusdag volgen waarbij
door middel van een soort stage de nadruk zal liggen op een nadere uitwerking van het praktische deel
van het jureren.
Deelnamevoorwaarden:
Leeftijd: vanaf 15 jaar, graduatie vanaf 4dekup en u graag willen inzetten als Poomsae scheidsrechter
Mee te nemen: 1 pasfoto, dobok, schrijfgerei
Programma:
09.00 – 9.15 uur: Aankomst, tekenen presentie lijst
09.30 – 12.30 uur: Theorie (reglement) en bekijken wedstrijd opnamen
12.30 – 13.00 uur: Pauze (eigen lunch meenemen/catering aanwezig)
13.00 – 16.00 uur: Praktijk (basis + poomsae + wedstrijdvorm (individueel, synchroon en paar) en
oefenen van punten geven
Examen (enkel voor nieuwe cursisten): 16.00 – 16.30 uur: theorie, praktijk en punten geven.
Inschrijfgeld: EUR 30,- voor nieuwe cursisten over te maken op rekening NL70 INGB 0004 8574 90 ten
name van Taekwondo Bond Nederland, met vermelding “Stijljurycursus november 2018”, naam
kandidaat en bondslidnummer.
Aanmelden tot maandag 29 oktober 2018 via e-mail: fhlufting@hotmail.com . Tel: 06-22782642
met vermelding van uw naam, geboortedatum, graduatie en bondslidnummer Tevens aangeven of u
aan de E-diploma cursus of aan de D-diploma cursus wilt deelnemen.

De cursussen zijn toegankelijk voor alle TBN-leden die voldoen aan de minimale
deelnamevoorwaarden. Er is echter een beperkte capaciteit. Definitieve deelname gebeurt op
volgorde van inschrijving.
Het inschrijfgeld voor nieuwe cursisten dient tegelijkertijd met de inschrijving te worden voldaan,
anders wordt deze niet in behandeling genomen.
Wij verzoeken u om deze Poomsae scheidsrechterscursus onder de aandacht van belangstellenden
binnen uw club te brengen!
Voor meer informatie:
Dhr.Freddy Lufting 7e dan –Dhr. Sylvestro vd Kooye 7e dan – Dhr.Roy
Kawarmala 7e dan
Nationaal Poomsae scheidsrechter Comité
www.taekwondobond.nl

