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Wedstrijdreglementencursus 
 
Hierbij informeren wij u over de wedstrijdreglementencursus welke gevolgd dient te worden 
voordat men kan deelnemen aan het examen voor 1e Dan of ingeval van poomgraadhouders 
voordat men kan deelnemen aan een opvolgend danexamen. Kandidaten dienen minstens 14 
jaar oud te zijn waarbij voor geslaagden ouder dan 18 jaar geldt dat zij na het volgen van de 
landelijke scheidsrechtersopleiding mogen functioneren als scheidsrechter. Deze cursus vindt 
plaats op onderstaande datum waarbij leden die opgaan voor 1e Dan en in het bezit zijn van 
de 1e Geup voorrang hebben. Ook personen die beschikken over een poomgraad maar die 
nu opgaan voor een dangraad hebben voorrang. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen 
kunnen kandidaten met 2e en 3e Geup ook meedoen.  
 
Organisatie   Taekwondo Bond Nederland 
 
Waar   Sport- en Evenementencomplex Merwestein. 
   Merweplein 1, 3432 GN Nieuwegein 
 
Wanneer  Zondag 11 oktober 2020 
 
Tijd   10.00 – 14.00 uur (aanmelden om 09.30 uur) 
 
Onderdelen  Bespreking reglement, theorie (kernpunten) en praktijk 
 
Kosten € 25,00 gelijktijdig met de aanmelding te voldoen door storting op 

IBAN: NL70INGB0004857490  t.n.v.  Taekwondo Bond Nederland met 
vermelding van WRC 102019, naam cursist en bondslidnummer  

 
Benodigdheden - Wedstrijdreglement “WT competition rules” versie mei 2019   

(downloaden van TBN site of digitaal meenemen op een tablet) 
- Schrijfmateriaal (pen en papier) 
- Volledig ingevuld TBN paspoort voorzien van pasfoto  
- Eventueel lunchpakket  
- Trainingspak en Dobok (taekwondopak) 

 
(zie pagina 2 voor maatregelen in verband met Covid-19) 
 
Aanmeldingen voor 4-10-2020  per e-mail naar: info@taekwondobond.nl  
 
Mail de volgende gegevens door:  
 
Voor en achternaam  : …………………………………………………  
Geslacht   : …………………………………………………   
Geboortedatum   : …………………………………………………  
Adres     : …………………………………………………  
Huidige graduatie   : …………………………………………………  
PC+Woonplaats   : …………………………………………………  
Tel./Mob.nr    :  …………………………………………………  
E-mailadres    : …………………………………………………  
TBN-lidnummer  : …………………………………………………  
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Maatregelen in verband met covid-19: 
 
Deelnemers dienen aanwijzingen van de corona coördinator (Dhr. A. Timmermans) en de 
instructeurs op te volgen en kunnen onder meer worden geweigerd of naar huis worden 
gestuurd bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van 
reuk of smaak. 
 
Deelnemers aan de cursus dienen de dan geldende basisregels van de rijksoverheid en 
de in het Algemeen protocol verantwoord sporten geadviseerde maatregelen in acht te 
nemen.  
 
Deelnemers dienen kennis te nemen van de bijlage « gezondheidsverklaring deelnemers 
wedstrijdreglementencursus Nieuwegein » en deze volledig ingevuld op de dag van de 
cursus bij aankomst in te leveren bij de organisatie.  
 
Veiligheid en hygiëne voor sporters  
1. Houd 1,5 meter afstand. 
2. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt of in de afgelopen 72 uur hebt 

gehad: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 
38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 

3. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten 
heeft of de afgelopen 72 uur heeft gehad. 

4. Was voor en na de training je handen.  
5. Vermijd fysiek contact met andere in de accommodatie of bij de training aanwezige 

sporters en hun spullen. 
6. Ga na het voltooien van de training meteen weer naar huis en neem alle 

meegebrachte zaken weer mee naar huis. 
7. Volg de aanwijzingen van de trainers, andere medewerkers en in de accommodatie 

voorgeschreven (route) instructies.   
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Mohamed Argoubi 
Adri Timmermans 
Taekwondo Bond Nederland 
 
 

http://www.taekwondobond.nl/
mailto:info@taekwondobond.nl

	Wedstrijdreglementencursus

