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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Taekwondo Bond Nederland. Op diverse beleidsterreinen heeft een 
grote verscheidenheid aan activiteiten plaatsgevonden en zijn vrijwilligers actief geweest. Met name de  
Dutch Open Sparring is ieder jaar weer uitstekende promotie voor de taekwondosport en specifiek de TBN.  
Verder is er sprake van vele regionale en lokale initiatieven om de sportparticipatie te bevorderen.     
 
Op sportief gebied heeft Nederland met bescheiden successen deelgenomen aan kampioenschappen en 
diverse andere internationale toernooien. Hoogtepunten waren onder meer het zilver van Dina Pouryounes 
Langeroudi op de Europese kampioenschappen sparring te Kazan en het goud van Soraya Wahjudi op de 
wereldkampioenschappen Beach te Rhodos. Andere aansprekende resultaten waren brons op de 
wereldkampioenschappen junioren, brons op de Europese kampioenschappen onder 21 en zilver en 2 
brons op de WK Beach.   
 
Dit verslag geeft een beknopt maar duidelijk beeld van hetgeen er in 2018 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 2018 bestond het bondsbestuur uit Fred Buitenhuis (voorzitter), Rakesh Gajadhar, Mohamed Argoubi,  
Frans Flinsenberg en Erik van der Weide.  
 
Bondsbestuur en directie hebben in 2018, 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 2018 een internationale 
bestuursfunctie. De heer Buitenhuis de functie van Vice President bij World Taekwondo Europe (WTE) en 
de heer Argoubi de functies van WTE Referee Director, WTE Vice-Chair Referee Committee en member 
van de World Taekwondo (WT) referee committee. 
De heer Moutarazak vervulde de functies van Vice-Chair van de WT Poomsae Committee, lid van de WT 
Para-Taekwondo Committee, Chairman van de WTE A-class Poomsae Committee, WTE Poomsae Referee 
Director en lid van de Kukkiwon Advisory Committee.  
 
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. Door 
periodiek en tussentijds aftreden zijn de districten Zuid en Noord-Oost Nederland in de loop van 2018 
zonder bestuur komen te zitten. De vacante posities in Noord-Oost zijn eind 2018 weer vervuld.  
 
De in januari overleden Hans Ruijs werd, op een speciaal ter ere van hem door zijn voormalig leerlinge 
Aimee Bungalembun georganiseerd toernooi, als blijk van waardering voor zijn duidelijke verdiensten 
postuum benoemd tot bondsridder met het bronzen ereteken. Hans Ruijs was onder meer oprichter van 
sportcentrum Fit Focus te Venlo en trainer en coach van vele kampioenen.  
De heer Larry Meyer werd, tijdens een receptie ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als taekwondoka, 
trainer en initiatiefnemer tot de oprichting van de vereniging Sidokwan, gehuldigd met het bondsridderschap 
met het bronzen ereteken. Gedurende zijn taekwondocarrière heeft Larry Meyer vele activiteiten van 
sporttechnische- en organisatorische aard ontwikkeld zo heeft hij onder meer vele jaren sporters voor de 
nationale selectie afgeleverd, was hij assistent-bondscoach en was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling 
van de trainersopleidingen.      
 
Begin 2018 zijn diverse sporters gehuldigd voor hun prestaties in het voorafgaande jaar.  
Discipline sparring: Reshmie Oogink (sportvrouw). 
Discipline stijl: Joel van der Weide (sportman), Soraya Wahjudi (sportvrouw), Angel Crystal (talent), Lotte de 
Haas en Joël van der Weide (sportteam).  
Robert Poublon en Othmar Verveer ontvingen een onderscheiding als waardering voor hun sportcarrière en 
in het bijzonder voor hun prestaties als actief sporter in de masterklasse.  
 
Goed Sportbestuur         
 
In 2018 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 2018 zijn onder meer de volgende 
handelingen op gebieden zoals interne besluitvormingsprocessen 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 zelfevaluatie bestuur en rapportage aan achterban en NOC*NSF over implementatie en 

resultaten; 
 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 de districten zijn vergaderingen 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 
2018 uit een bondsdirecteur, een algemeen medewerker en incidentele ondersteuning voor diverse 
projectmatige activiteiten.  Taken die op het bondsbureau worden uitgevoerd zijn onder meer de leden- en 
financiële administratie en 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 WT licenties. Daarnaast is op alle beleidsterreinen administratieve c.q. organisatorische 
ondersteuning geboden aan functionarissen en commissies.  
 
In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking getreden. Om sportclubs te 
faciliteren en te ondersteunen, om hen (nog beter) in staat te stellen om te voldoen aan wetten en regels 
rondom privacy zijn in samenwerking met andere sportbonden en NOC*NSF regelmatig artikelen en andere  
hulpmiddelen gepubliceerd. Er zijn nieuwsbrieven opgesteld, informatieve bijeenkomsten door regionale  
sportserviceteams georganiseerd en er is een online stappenplan aangeboden dat clubs konden gebruiken 
om ondersteund te worden in alle te doorlopen stappen om te kunnen voldoen aan de nieuw geldende 
regels voor privacy. Voor het uitwisselen en beheer van persoonlijke gegevens tussen en binnen 
organisaties heeft de TBN met de bij haar aangesloten clubs een overeenkomst afgesloten voor de 
verwerking van deze gegevens ten behoeve van onder meer aanmelding voor het bondslidmaatschap en 
deelname aan bonds- of bondsgerelateerde activiteiten.        
 
In het kader van een veranderende sportwereld en onder meer het versterken van de nationale 
sportinfrastructuur participeert de TBN in het project Nederland Sport. Hierbij richt men zich op transities in 
de sport die moeten leiden tot een versterking van de sportbonden en een structurele bijdrage aan het bruto 
nationaal sportgeluk in Nederland door de sport onder meer voor iedereen toegankelijk te maken..   
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Vanuit Nederlandse Loterij is een financiële bijdrage geleverd aan de TBN 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. Nederlandse Loterij wil 
Nederland gelukkiger en gezonder maken door te investeren in de Nederlandse 
samenleving waaronder de sport. 
                                                  
2. Topsport 
 
Algemeen 
 
Bij taekwondo is topsport onderverdeeld in de disciplines sparring en stijl.  
 
De wedstrijd- en presentatiekleding van de nationale teams is gesponsord door Sportief BV uit Helmond, 
leverancier van onder meer Adidas taekwondo.  
 
Sparring 
 
Aandachtspunten in 2018 waren onder meer het continueren van een topsportorganisatie sparring onder 
eigen regie en zeggenschap, het waarborgen van voldoende instroom en behoud van talenten rekening 
houdende met sociaal-maatschappelijke omstandigheden en het deels aanbieden van individueel maatwerk 
aan senioren topsporters.  
 
Wedstrijd- en trainingsprogramma senioren 
  
Aanvullend op de trainingsprogramma’s bij de clubs zijn regionale bondstrainingen aangeboden. Daarnaast 
hebben NOC*NSF en Nederlandse Loterij een taekwondo-ka middels individueel maatwerk gefaciliteerd ter 
ondersteuning van haar wedstrijd- en trainingsprogramma.    
     
Belangrijkste toernooi in 2018 was het Europees kampioenschap (EK) in mei te Kazan – Rusland.  
Dina Pouryounes Langeroudi (uitkomend voor het WTE refugee team) behaalde hier een zilveren medaille. 
   
   EK Kazan                                                   

Naam Prestatie 
Dina Pouryounes Langeroudi (-46kg) Zilver 
Bodine Schoenmakers (-57kg) Laatste 32 
Reshmie Oogink (-73kg) Laatste 16 

                                                       
Op basis van hun posities op de Olympische ranglijst hebben Dina Pouryounes Langeroudi 
en Fahd Zaouia deelgenomen aan de World Taekwondo Grand Prix Series. Dina in Rome, 
Taoyuan, Manchester, Moskou en de finale in Fujairah en Fahd in Manchester en Moskou.  
 
Para taekwondo  
 
Op het Europese Para Open Taekwondo Kampioenschap in juni te Plovdiv – Bulgarije 
heeft Freek Hermes deelgenomen in de klasse heren K44 tot 61kg. Tijdens dit debuut op 
een eindtoernooi werd hij in de voorrondes uitgeschakeld door de deelnemer uit 
Azerbaijan.  
      
Talentontwikkeling 
 
Het trainingsprogramma van de talenten heeft voornamelijk plaatsgevonden bij de eigen verenigingen. 
Daarnaast werden op diverse locaties regionale trainingen aangeboden.  
Belangrijkste toernooien in 2018 waren het Wereldkampioenschap junioren en het kwalificatietoernooi voor 
de Jeugd Olympische Spelen in april te Hammamet – Tunesië, het Europees kampioenschap onder 21 in 
november te Warschau – Polen en het  Europees kampioenschap Cadetten in november te Marina d’Or – 
Spanje. Meest in het oog springende resultaten waren de bronzen medaille van Isabeau van Droffelaar bij 
de WK junioren en de bronzen medaille van Adil Belkadi bij de EK onder 21.  
Dankzij de talentenvoorziening uit het Yvonne van Gennip Talent Fonds is een topsporttalent uit de selectie  
ondersteund in de extra topsportkosten voor een intensief trainings- en internationaal wedstrijdprogramma.  
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WK junioren Hammamet  

                                          
 Kwalificatie Jeugd Olympische Spelen Hammamet 

 
 
 
                                                                                                                                                                         
 

 
Europees kampioenschap Cadetten Marina d’Or          

                                                                  

                       
 

Europees kampioenschap onder 21 Warschau           

                               
                       
 
 
 

 
Regionale Topsportcentra 
 
In Eindhoven en Den Haag is een RTC Taekwondo (Regionaal Topsportcentrum). In samenwerking met 
Topsport Brabant en Topsport Den Haag biedt de TBN hier een programma voor taekwondo talenten aan. 
Afhankelijk van de mogelijkheden worden door externe partners ondersteunende faciliteiten geboden zoals 
krachttrainingsfaciliteiten, medische ondersteuning en workshops op het gebied van onder meer mentale 
training en voeding. De doelstelling is kweekvijvers met talent te creëren van sporters uit de diverse regio’s. 
 
Stijl 
 
Het trainingsaanbod bestond in 2018 onder meer uit centrale- en regionale trainingen. Het belangrijkste 
toernooi was het Wereldkampioenschap in november in Taipei City – Chinese Taipei. Met drie 5e plaatsen  
wist het Nederlandse team te midden van zware Aziatische concurrentie goede resultaten neer te zetten. 
 
  Wereldkampioenschap Taipei City 

Naam Prestatie 
Nisrine Lamnadi (-63kg) Laatste 32 
Isabeau van Droffelaar (+68kg) Brons 
Kiran Chitaroe (-45kg) Laatste 64 
Jeremy Mansveld (-51kg) Laatste 32 

Naam Prestatie 
Nisrine Lamnadi (-63kg) Laatste 32 
Isabeau van Droffelaar (+63kg) Laatste 16 
Jeremy Mansveld (-51kg) Laatste 64 

Naam Prestatie 
Riad Bouhmida (-37kg) Laatste 32 
Jesse van Vulpen (-41kg) Laatste 32 
Dion Weidum (-45kg) WDR 
Tommy Truong (-49kg) Laatste 32 
Hamza Karnahcen (-53kg) Laatste 16 
Hiba Maghnouj (-41kg) Laatste 16 
Nilla Brostrom (-44kg) Laatste 32 
Amy Mink (-55kg) Laatste 32 

Naam Prestatie 
Robin Didden (-49kg) Kwartfinale 
Fahd Zaouia (-68kg) Kwartfinale 
Bryan Zonderop (-87kg) Laatste 32 
Manal Housni (-46kg) Laatste 32 
Adil Belkadi (-54kg) Brons 
Suliaman Sesay (-63kg) Laatste 32 

Naam Prestatie 
Dewi van der Weide (dames cadetten) 10e plaats 
Sean Arendzen (heren cadetten) voorronde 
Dewi van der Weide & Sean Arendzen  (paar cadetten) 11e plaats 
Helene Hu (dames junioren) 16e plaats 
Teun van Otterdijk (heren junioren) 12e plaats 
Helene Hu & Teun van Otterdijk (paar junioren) 12e plaats 
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In april hebben een aantal selectieleden deelgenomen aan de 2e editie van de World Taekwondo Beach 
Championships op Rhodos. Soraya Wahjudi wist hier de wereldtitel bij het onderdeel freestyle te veroveren. 
 
   WK Beach Rhodos 

Naam Prestatie 
Soraya Wahjudi (freestyle individueel dames senioren) Goud 
Joël van der Weide (heren senioren 1) Zilver 
Helene Hu (dames junioren) Brons 
Teun van Otterdijk (heren junioren) Voorronde 
Helene Hu & Teun van Otterdijk (paar junioren) Brons 
Yance Deflers (heren senioren boven 30 jaar) Kwartfinale 

 
In district West zijn trainers en sportschoolhouders opgeroepen om jonge talenten te werven voor de 
regionale trainingen en in Zuid is in februari een talententraining stijl georganiseerd om te scouten voor een 
regionaal stijlteam.          
 
Internationale scheidsrechters en juryleden 
 
Nederlandse internationale scheidsrechters en juryleden zijn in 2018 actief geweest op grote internationale 
titeltoernooien zoals onder meer EK senioren, WK junioren, QYOG, EK onder 21, EK cadetten, WK 
poomsae, WT Beach championships, EK Poomsae voor clubs en Grand Prix wedstrijden. Invitatie voor 
deze toernooien gebeurt rechtstreeks door World Taekwondo of World Taekwondo Europe. 
 
3. Wedstrijdsport 
 
Nederlandse kampioenschappen 
 
Zaterdag 13 januari vonden in Sportcampus Zuiderpark te Den Haag de Nationale Kampioenschappen 
Sparring voor cadetten, junioren, senioren en veteranen plaats. Totaal waren er 223 deelnemers afkomstig 
van 41 clubs. Winnaar in het overall-klassement werd Abdel-Kwan uit Rotterdam. Tijdens het toernooi vond  
de allereerste officiële para taekwondo sparringswedstrijd in Nederland plaats met als winnaar de 15-jarige 
Siem van den Berg uit Lochem. 
   
De nationale kampioenschappen Poomsae & Freestyle met 202 individuele deelnemers, 19 paren, 13 
teams en 4 para-deelnemers afkomstig van 45 clubs vonden plaats op 6 oktober in Sporthal de Rusheuvel 
te Oss. Winnaar in het overall-klassement werd Sportschool Tapia uit Oss. 
  
Internationale evenementen in Nederland 
 
De 45e Dutch Open Sparring had een G1 rankingstatus van World Taekwondo en vond 
plaats op 10 en 11 maart in het Indoor Sportcentrum te Eindhoven. Aan dit toernooi 
deden 1253 deelnemers mee afkomstig van 333 nationale- en clubteams. Het 
evenement trok ruim 1000 betalende bezoekers. Voorafgaand aan de Dutch Open werd 
in samenwerking met World Taekwondo Europe een internationaal seminar 
georganiseerd voor sparringcoaches. 
 
 
 

Soraya Wahjudi (freestyle individueel dames senioren) 5e plaats 
Angel Crystal (dames senioren 1) voorronde 
Joël van der Weide (heren senioren 1) 5e plaats 
Joël van der Weide & Lotte de Haas (paar 1 senioren) 10e plaats 
Yance Deflers (heren senioren 2) voorronde 
Ata Alavi (master 2) 9e plaats 
Bob Poublon (master 4) 5e plaats 
Melissa Versteeg, Angel Crystal, Lotte de Haas (damesteam) 11e plaats 
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4. Breedtesport en sportparticipatie 
 
Algemeen 
 
De activiteiten bij dit beleidsterrein zijn er op gericht om zoveel mogelijk mensen actief en duurzaam aan het 
sporten te krijgen en 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. Districtsbesturen en  
functionarissen hebben in 2018 diverse activiteiten voor breedtesport en het verhogen van de 
sportparticipatie opgepakt en uitgevoerd.  Ultimo 2018 bedroeg het totaal aantal leden 5627 (2017: 5635) 
en aangesloten sportscholen en verenigingen 145 (2017: 147).   
 
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 
 
De districtsbestuurders en coördinatoren ontwikkelen diverse breedtesportactiviteiten en implementeren 
deze in de reguliere districtsactiviteiten.    
 
De diverse districtsbesturen bestonden in 2018 of een deel daarvan uit de volgende personen. 
West: Rick Cruden, Michael Rosa en Wilma van Velzen. 
Zuid: Mike Fox, Ian Baetsen en Mark Pluijmakers. 
Noord-Oost: David Vives-de Jong, Harry Bargboer en Alexander Matulessy. 
 
Activiteiten 
 
In district Zuid werd in maart te Weert een dag georganiseerd waar sporters mee konden doen aan diverse 
onderdelen van het taekwondo. 
 
In district West vond in februari te Leiden een Taekwondodag Fun plaats waarbij  ongeveer 30 sporters van 
12 verschillende clubs deelnamen aan een gevarieerd aanbod van activiteiten zoals stijlvormen, sparring en 
zelfverdediging. In samenwerking met Taekwondoschool Marcel van der Poel uit 
Roelofarendsveen werden in februari de open districtskampioenschappen sparring met 
342 deelnemers georganiseerd. In juni vond in Utrecht een open 
districtskampioenschap stijl plaats met 212 deelnemers. 
 
District Noord-Oost organiseerde in april te Nijverdal een open districtskampioenschap 
stijl met 198 deelnemers.  
 
Verder zijn er in 2018 verspreid over het land diverse breedtesportactiviteiten 
georganiseerd  door de bij de TBN aangesloten clubs of andere instanties. Een niet 
limitatieve opsomming hiervan: Kawarmala Jeugdtoernooi te Best, Open Zuid van Taekwondo Ertekin te 
Den Bosch, Dutch Masters en Dutch Masters Technical te Den Haag, Hans Ruijs Toernooi te Nijmegen, 
TTE Open te Leusden, Rotterdam Open te Rotterdam,  Yoo-Sin jeugdtoernooi sparring en poomsae te 
Nijmegen, Open Windmills te Dordrecht, een World Class sparring seminar te Enschede en een 
Taekwondokamp te Someren. 
 
Clubs en verenigingen zijn geattendeerd op het programma Sportimpuls en de subsidiemogelijkheden ter 
stimulering van sport en beweging. Voor lokale aanbieders van sport- en beweegactiviteiten biedt dit 
kansen om mensen die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en 
beweegactiviteiten blijvend fysiek in beweging te brengen. Er is gewezen op het 
subsidieprogramma “Sportimpuls voor kinderen met overgewicht” en op een 
stimuleringsbudget voor het starten of versterken van aangepast sportaanbod.  
 
De TBN heeft geparticipeerd in de campagne “Beweeg jij mee?”. Clubs, trainers en 
coaches zijn massaal opgeroepen om, de oproep van de sportwereld om de 
bewegingsarmoede onder kinderen te stoppen, te steunen via social media.    
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In het voorjaar zijn de verenigingen opgeroepen mee te doen aan de verkiezing 
“Vereniging van het Jaar”. Deze verkiezing is een initiatief van NOC*NSF, Kunstbende 
en LKCA samen met de Rabobank. De verkiezing heeft als doel de kracht van sport- en 
cultuurvereniging bij zoveel mogelijk Nederlanders in de schijnwerpers te zetten. Voor 
deelnemende verenigingen is dit ook een uitgelezen mogelijkheid om zich te profileren.  
 
In juni participeerde de TBN in de Stadsspelen Den Haag. In de nieuwe Sportcampus 
Zuiderpark werden allerlei activiteiten georganiseerd en werden onder meer taekwondo clinics verzorgd.    
  
In september organiseerde NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden de 
Nationale Sportweek. Sportverenigingen en clubs werden in het kader van 15 dagen 
lang samen sporten en de sport promoten gestimuleerd activiteiten te organiseren en 
hun deuren open te zetten.  
Tijdens de AH sportactie (een samenwerking tussen de sportwereld en AH) werden 
consumenten opgeroepen om nieuwe sporten te ontdekken en om als kennismaking 
een sportactiviteit  te boeken bij deelnemende clubs en verenigingen. De TBN heeft 
de bij haar aangesloten organisaties middels promotie   opgeroepen hieraan deel te 
nemen en hun activiteiten aan te melden.  
 
In oktober werd in Waalwijk door Taekwondovereniging Garuda in samenwerking met 
de TBN de  2e Open Hanmadang Nederland georganiseerd. Hanmadang is een soort 
festival waar allerlei mogelijke facetten uit het taekwondo, behalve sparring, aan bod 
komen. Met zo’n 135 deelnemers was er sprake van een duidelijke groeiende animo 
voor het evenement.  
 
Para taekwondo  
 
Frans Flinsenberg en Mohamed Argoubi vormden in 2018 de nationale commissie Para-taekwondo. De 
commissie speelt een 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. Enkele para-sporters zijn in 2018 op wedstrijden actief geweest in met name de discipline 
poomsae. Op de NK sparring vond de eerste officiële para-sparringwedstrijd plaats. 
Vier internationale scheidsrechters hebben in september succesvol deelgenomen aan een door World 
Taekwondo georganiseerd International PARA Kyorugi Referee Seminar te Malmo – Zweden.  
 
De TBN staat vermeld op de site van Gehandicaptensport Nederland om op die manier het Para-taekwondo 
bij deze doelgroep onder de aandacht te brengen en duidelijk te maken dat taekwondo voor iedereen 
toegankelijk is en ook een leuke en interessante sport is voor mensen met een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking. 
 
Veilig sportklimaat 
 
In 2018 is participatie in het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat (VSK)’ gecontinueerd. Doel hiervan 
is gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag rondom sport aan te pakken.  
 
Van 5 tot en met 11 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. Het doel is een bijdrage te leveren aan sociale veiligheid. De TBN heeft dit  
initiatief gesteund door promotie en zich samen met andere sportbonden sterk te maken voor respect en 
sportiviteit. Verenigingen en sportscholen zijn opgeroepen om aandacht te besteden aan de week en om 
Sportiviteit en Respect extra op de kaart te zetten en zichtbaar te maken hoe iedereen een bijdrage kan 
leveren aan een omgeving waar sportiviteit en sportplezier bovenaan staan en waarin men zich thuis voelt 
en geaccepteerd wordt zoals men is, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, sekse of huidskleur. 
 
In het kader van een aantal door NOC*NSF gestarte projecten met als doel om het huidige beleid met 
betrekking tot diversiteit en anti-discriminatie binnen de sport in beeld te krijgen, heeft de TBN meegewerkt 
aan een enquete om meer inzicht te krijgen welke sportbonden actief zijn op deze thema’s en welke doelen 
nagestreefd worden. 
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De TBN heeft actief haar steun uitgesproken voor het in juni door de 
Dopingautoriteit gelanceerde programma Be Proud. Dit programma richt zich op 
het versterken van de juiste sportwaarden en het supporten van schone sport. 
 
De aangesloten clubs zijn geattendeerd op door de Academie voor Sportkader 
aangeboden scholingen die betrekking hebben op onder meer het thema “Herkennen en voorkomen van 
grensoverschrijdend gedrag”. Tijdens deze scholingen 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.   
 
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 2018 zijn cursussen en 
bijscholingen georganiseerd voor sparring- en stijlscheidsrechters.  
 
In januari en oktober hebben applicatiecursussen voor sparring scheidsrechters plaatsgevonden en in april 
en november waren er applicatiecursussen voor stijljuryleden.   
 
De wedstrijdreglementencursussen sparring vonden plaats in mei en november te Nieuwegein en stonden 
onder leiding van de docenten Adri Timmermans en Mohamed Argoubi. Totaal hebben aan de cursussen 
132 sporters deelgenomen. 
 
In januari en november zijn informatiebijeenkomsten voor sparringcoaches en trainers georganiseerd. Hier 
hebben 20 trainers/coaches aan deelgenomen.  
 
In april te Nieuwegein en november te Nijverdal vonden onder leiding van de Nationale Stijljury Commissie 
stijljurycursussen plaats voor het E of D diploma. In totaal waren er 28 nieuwe diplomahouders.    
 
In september vond in Nieuwegein een Hanmadang scheidsrechtersopleiding plaats. Onder leiding van  
coördinator Chaima Moutarazak deden 13 cursisten mee aan deze opleiding.  
 
In 2018 stonden de volgende bondsleden op de lijst van actieve internationale scheidsrechters (IR):  
Mohammed Argoubi, Adri Timmermans, Gerard Kanters, Frans Flinsenberg, Steve Soekandar,  
Rick Cruden, Marion Pohan, Kama Wlodzimirow, Ed Meesen, Chaima Moutarazak, Emine Kucukyildiz 
(allen sparring), Mustapha Moutarazak (sparring en poomsae) en Sylvestro van der Kooije (poomsae). 
Rachid Zaafran heeft in februari succesvol deelgenomen aan een International Kyorugi Referee Seminar en 
is sindsdien ook toegetreden tot het korps.  
Chaima Moutarazak, Kama Wlodzimirow, Mohammed Argoubi en Steve Soekandar hebben in september 
succesvol deelgenomen aan een International Para Kyorugi Referee Seminar. 
 
Diverse IR’s hebben gedurende 2018 deelgenomen aan een door World Taekwondo georganiseerde 
International Referee Refresher Course. 
 
De heren Mohamed Argoubi en Adri Timmermans hebben gedurende 2018 gefunctioneerd als Nationaal 
Scheidsrechters Coördinator en assistent Scheidsrechters Coördinator.    
De heer Mustapha Moutarazak was in 2018 Nationaal Jury Coördinator en in die hoedanigheid 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 
 
De trainersopleidingen van de TBN 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.  
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In april 2018 heeft de auditorganisatie van NOC*NSF de externe periodieke audit van de opleiding 
Taekwondotrainer positief beoordeeld conform de daaraan door  NOC*NSF en de Academie voor 
Sportkader gestelde eisen. Dit betekent onder meer dat de toetsing van de sportbond voldoet aan de 
gezamenlijk overeengekomen kwaliteitscriteria.    
 
In 2018 is geen nieuwe opleiding gestart maar zijn wel examens afgenomen van studenten van de in 2017 
gestarte opleiding. Totaal is 1 student geslaagd voor niveau 2 en zijn 11 studenten geslaagd voor niveau 3.   
De heer Paul Hulsbosch was in 2018 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 door het hele land trainers en 
overig kader ook specifieke workshops volgen zoals “Trainen en coachen van jongeren met autisme”, 
“Binden en behouden van jeugd”, “Trainen en coachen van jeugd gericht op een gezonde leefstijl” en 
“Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag”. Met het aanbieden van deze scholingen wil 
men er aan bijdragen dat trainers, coaches, bestuurders, arbiters en opleiders in de sport kennis en 
vaardigheden verder kunnen ontwikkelen en op die manier hun rol binnen de sport nog beter vervullen.  
 
Internationale kadervorming 
 
In 2018 heeft World Taekwondo Europe (WTE) een aantal coachseminars georganiseerd. Alle coaches op 
een G-status toernooi dienen verplicht te beschikken over een WTE 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 2018 hebben in juni, november en december te Vianen en Lent nationale danexamens plaatsgevonden.    
In totaal zijn er 181 examens en 62 herexamens afgenomen.  
 
Totaal overzicht geslaagden 2018 
 
1e Dan/Poom:   111 geslaagden  4e Dan:  5 geslaagden    
2e Dan/Poom:     35 geslaagden  5e Dan:    1 geslaagde   
3e Dan:        5 geslaagden 6e Dan:    1 geslaagde 
 
De heer Giel-Jan van Braam was in 2018 de Nationaal Graden Coördinator (NGC) en was in die 
hoedanigheid onder meer verantwoordelijk voor het organiseren van de danexamens.  
 
De TC (Technische Commissie) is periodiek bijeengekomen. De commissie bestaat uit de NGC en een 
aantal portefeuillehouders en draagt onder meer zorg voor eenduidige eisen naar zowel examinandi als 
examinatoren en het aanleveren van kennis voor kaderdagen. In juli is een nieuwe versie van het dan- en 
poomreglement in werking getreden. De belangrijkste veranderingen betroffen onder meer de scriptie voor 
de hogere dangraden en verduidelijking van artikelen inzake zelfverdediging en eisen rondom éénstaps.  
 
De TC heeft in mei te Nieuwegein een danvoorbereidingscursus georganiseerd met 59 deelnemers. In 
november hebben in Lent een trainersbijscholing en een bijscholing voor danexaminatoren plaatsgevonden.    
 
6. Communicatie, PR en marketing 
 
Belangrijkste communicatiemiddel van de TBN is de website. Deze website www.taekwondobond.nl is 
gelinkt aan een online ledenadministratie. Naast informeren over algemene bondsgegevens wordt de site 
voornamelijk gebruikt om actueel Nederlands taekwondonieuws te publiceren. In 2018 zijn diverse social 
media kanalen zoals twitter, instagram en facebook gebruikt om taekwondonieuws te verspreiden en 
evenementen te promoten. 
 
Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de Dutch Open zijn een officiële teaser en aftermovie met een 
compilatie van het evenement geproduceerd. Op het grootste festival van Nederland: Lowlands werd door 
de trainers van Black Bear Taekwondo uit Amsterdam een workshop taekwondo gegeven die voor verdere 
promotie is vastgelegd in een aftermovie. 

### 


