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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Taekwondo Bond Nederland. De uitbraak van het coronavirus en de 
daarmee gepaard gaande beperkende maatregelen hebben ook in 2021 nog grote invloed gehad op de 
sportbeoefening in het algemeen en op de activiteiten van de bond en de bij haar aangesloten sportscholen 
en verenigingen. Diverse gebruikelijke activiteiten en evenementen konden geen doorgang vinden en  
wisselende beperkingen hebben een groot beroep gedaan op het improvisatievermogen van organisatoren.  
 
Op diverse beleidsterreinen hebben, al dan niet online en/of onder auspiciën van koepelorganisaties, nog 
wel activiteiten plaats kunnen vinden en tussen lockdowns door kon in oktober ook nog de Dutch Open 
Sparring worden georganiseerd.  
 
Met vertegenwoordigende teams is deelgenomen aan internationale kampioenschappen met als sportieve 
hoogtepunten de kwalificatie van Reshmie Oogink voor de Olympische Spelen en de prolongatie van de 
Europese titel van Joel van der Weide. Een ontzettende tegenvaller was helaas het niet mogen starten van 
Reshmie Oogink op de Olympische Spelen ten gevolge van een onfortuinlijk opgelopen covid besmetting. 
 
Dit verslag geeft een beknopt maar duidelijk beeld van hetgeen er in 2021 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 2021 bestond het bondsbestuur uit Fred Buitenhuis (voorzitter), Rakesh Gajadhar, Mohamed Argoubi en 
Erik van der Weide. Er is sprake van een deels uitvoerend maar voornamelijk 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 2021 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 en WTE Vice Chair Referee Committee. 
De heer Moutarazak vervulde onder meer de functies van Vice Chair World Taekwondo (WT) Poomsae 
Committee, Chairman van de WTE Poomsae Committee en lid van de Kukkiwon Advisory Committee, 
 
De TBN is onderverdeeld in drie districten welke formeel worden aangestuurd door een districtsbestuur. Zij 
zijn een verlengstuk van het bondsbestuur en dienen mede uitvoering te geven aan het door de ALV 
vastgestelde beleid. In 2021 zijn met inachtneming van de diverse coronabeperkingen in alle districten weer 
fysieke districtsvergaderingen gehouden. De invulling van bestuurlijke posities in de districten blijft 
moeizaam. In Zuid-Nederland en West-Nederland waren geen  kandidaten voor het districtsbestuur en zijn 
de bestuursfuncties vacant.   
 
De TBN is aangesloten bij een aantal internationale en nationale organisaties zoals World Taekwondo, 
World Taekwondo Europe, NOC*NSF, Instituut Sportrechtspraak en de Werkgeversorganisatie in de Sport.  
 
Wereldkampioen en voormalig bondscoach Henk Meijer ontving in april een Koninklijke onderscheiding in 
de Ridderorde van Oranje-Nassau voor onder meer zijn grote verdiensten voor de taekwondosport. 
Tijdens de Open Rosmalense Taekwondokampioenschappen in november ontving Max Thumann een 
districtsonderscheiding als blijk van waardering en erkentelijkheid voor zijn inzet gedurende vele jaren als 
onder meer oprichter van Taekwondo Rosmalen, scheidsrechter en danexaminator.  
 
In februari zijn een aantal wijzigingen van de statuten van kracht geworden die betrekking hebben op onder 
meer het zorgdragen voor het op termijn waarborgen van de stabiliteit en de continuïteit van het besturen 
van de bond, aansluiting van bestuurlijke verantwoordelijkheid op het financiële boekjaar en bevordering 
van de voortgang van voor de continuïteit van de bond essentiële besluitvorming. 
 
Vanaf 1 juli is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze nieuwe wet 
gaat vooral over de kwaliteit van besturen en stuurt op het verbeteren en vastleggen van basisregels voor 
bestuur en toezicht. De aangesloten verenigingen en stichtingen zijn geïnformeerd dat zij allen aan deze 
wet moeten voldoen. Om het ze hierbij makkelijker te maken heeft de bond zich als partner aangesloten bij 
een collectief zodat de taekwondoclubs ook gebruik kunnen maken van het voorwerk dat door dit 
samenwerkingsverband is verricht en van de aanwezige deskundigheid. Er is onder meer een stappenplan 
beschikbaar om alle onderdelen van de nieuwe wet te implementeren en te besparen op juridische kosten. 
 
Goed Sportbestuur         
 
In 2021 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 2021 zijn onder meer de volgende 
handelingen op het gebied van 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 functionarissen op het gebied van naleving van regelgeving; 
 Uitvoering zelfevaluatie bestuur en rapportage aan achterban 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 zijn online ledenvergaderingen gehouden waarin beleidsplannen en bijbehorende 
begrotingen zijn vastgesteld, jaarrapportages zijn behandeld en het bestuur verantwoording heeft afgelegd 
voor het gevoerde beleid. De algemene ledenvergadering had invloed op strategische keuzen en zicht op 
behaalde resultaten waarmee ze onder meer invulling kon geven aan haar toezichthoudende taak.  
De vigerende statuten en reglementen voldoen aan de minimale kwaliteitseisen. Onderwerpen die zijn 
opgenomen zijn onder meer 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 Instituut Sportrechtspraak (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.  
 
                                               
 
De Code Goed Sportbestuur is in 2021 geactualiseerd. De code biedt een kompas voor integer en 
maatschappelijk verantwoord bestuur en moet leiden naar een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving. in 
de nieuwe code ligt de nadruk op maatschappelijke relevantie, diversiteit en bestuurlijke- en 
organisatorische kwaliteit. Gebaseerd op vier principes: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en 
transparantie. Nieuwe minimale kwaliteitseisen die voortkomen uit de code zullen in de periode 2022-2024 
worden geïmplementeerd.  
 
Organisatie en infrastructuur 
 
De belangrijkste operationele werkprocessen zijn geprofessionaliseerd 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 
2021 uit de bondsdirecteur 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 en attenderen op informatie, het afhandelen van bestellingen van bondsartikelen en  aanvraag en 
verlenging van WT licenties. Daarnaast is op alle beleidsterreinen administratieve c.q. organisatorische 
ondersteuning geboden aan functionarissen en commissies.  
 
Verenigingen, bonden en NOC*NSF ondernemen gezamenlijk actie om middels een transitie in de sport de 
nationale sportinfrastructuur te versterken en daarbij de sporter centraal te zetten. Er is een nieuwe rol voor 
sportbonden en clubs en door te optimaliseren, innoveren en stimuleren wordt ingespeeld op de 
veranderende sportwereld. Dit moet onder meer leiden tot een versterking van de sportbonden en een 
structurele bijdrage aan het bruto nationaal sportgeluk door de sport in Nederland onder meer voor iedereen 
toegankelijk te maken.    
 
Vanuit Nederlandse Loterij is een financiële bijdrage ontvangen als basis 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 en 
maakt het mede mogelijk dat zoveel mogelijk mensen aan sport kunnen 
doen en van sport kunnen genieten. 
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2. Topsport 
 
Algemeen 
 
Bij taekwondo is topsport onderverdeeld in de disciplines sparring en stijl.  
 
Door de uitbraak van het coronavirus en de daar uit voortvloeiende beperkingen en maatregelen is de 
internationale wedstrijdkalender regelmatig veranderd en zijn diverse geplande (titel)toernooien 
geannuleerd c.q. uitgesteld. Voor sparring betrof dit onder meer het in  China geplande WK senioren.  
Naast de impact op de wedstrijdkalender hebben de beperkingen en maatregelen ook regelmatig invloed 
gehad op de mogelijkheden om te trainen en op de inhoud van de trainingen.    
 
In 2021 hebben leden van de medische staf deelgenomen aan een World Taekwondo Medicine Online 
Seminar en is men ter begeleiding van de sporters onder meer ingezet bij de voorbereiding op en deelname 
aan het Olympisch kwalificatietoernooi. Daarnaast zijn diverse atleten onderworpen aan een sportkeuring. 
In december zijn de heren Komdeur (voorzitter) , Brons en Tielen en mevrouw Punt benoemd tot leden van 
de medische commissie. De taken van de medische commissie komen onder meer voort uit de medical 
code van World Taekwondo.  
 
In het streven om de komende jaren verder invulling te geven aan een topsportorganisatie heeft de TBN 
samen met NOC*NSF, andere sportbonden en maatschappelijke partners in 2021 geparticipeerd in de 
realisatie van een Nationaal Vechtsport Centrum waar op termijn een fulltime trainingsprogramma kan 
worden aangeboden. 
 
Sparring 
 
Wedstrijd- en trainingsprogramma senioren 
  
Tussen de diverse coronabeperkingen door zijn aanvullend op de trainingsprogramma’s bij de clubs  
regionale bondstrainingen aangeboden. Daarnaast heeft NOC*NSF in de voorbereiding op het Europees 
Olympisch kwalificatietoernooi en de Olympische Spelen het trainings- en wedstrijdprogramma van sporters  
ondersteund met performance gelden en andere faciliteiten. Voor deze sporters golden tijdens lockdowns 
ook uitzonderingen op de diverse sportbeperkingen zodat zij konden blijven trainen op aangewezen 
topsportlocaties zoals het Nationaal Sportcentrum Papendal en de Sportcampus Zuiderpark.  
 
Het Internationaal Olympisch Comitee (IOC) ondersteunde door middel van een Olympic Scholarship het 
wedstrijd- en trainingsprogramma van een refugee athlete in de voorbereiding op haar deelname aan het 
Olympisch kwalificatietoernooi en de Olympische Spelen. 
 
Belangrijkste toernooien in 2021 waren het Europees kampioenschap in april te Bulgarije, het Europees 
Olympisch Kwalificatietoernooi in mei te Bulgarije en de Olympische Spelen in juli te Tokyo. 
 
Voor het Europees kampioenschap en het Olympisch Kwalificatietoernooi waren de volgende sporters 
geselecteerd: Adil Belkadi, Fahd Zaouia, Bodine Schoenmakers en Reshmie Oogink. 
Dina Pouryounes kwam op beide toernooien uit voor het World Taekwondo Refugee Team.   
 
Bij het Europees kampioenschap behaalden Reshmie Oogink en Dina Pouryounes de 
kwartfinales. De overige sporters werden in de voorrondes uitgeschakeld. 
 

 
Bij het Olympisch Kwalificatietoernooi leverde Reshmie Oogink met een finaleplaats een 
fantastische prestatie en behaalde daarmee een quotumplaats voor de Olympische 
Spelen. Dina Pouryounes behaalde de kwartfinale en de overige sporters werden in de 
voorrondes uitgeschakeld. Dina Pouryounes werd op basis van onder meer haar 
sportprestaties uiteindelijk door het IOC geselecteerd om als lid van het IOC Refugee 
Olympic Team Tokyo 2020 deel te nemen aan de Olympische Spelen. 
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Direct voorafgaand aan de Olympische Spelen werd Reshmie Oogink in Tokyo positief getest op het covid 
19 virus en moest zij volgens het protocol in quarantaine waardoor zij werd 
uitgesloten van deelname. Dina Pouryounes werd tijdens het toernooi 
uitgeschakeld in de voorrondes.  
   
Talentontwikkeling 
 
Het trainingsprogramma van de talenten heeft mede door alle coronabeperkingen voornamelijk 
plaatsgevonden bij de eigen verenigingen en op diverse regionale trainingslocaties. Belangrijkste 
toernooien in 2021 waren de Europese kampioenschappen Cadetten en de Europese kampioenschappen 
onder 21 jaar beiden in augustus te Estland en de Europese kampioenschappen Junioren in november te 
Bosnie Herzegovina. 
 
Voor het EK cadetten was als enige sporter Joep van Limpt geselecteerd. Joep behaalde tijdens zijn debuut 
op een internationaal eindtoernooi de bronzen medaille.  
 
Voor de EK onder 21 jaar waren de volgende sporters geselecteerd:  
Jesse van Vulpen, Milan Molle, Aymen Achnine en Amy Mink. Alle sporters 
maakten hun debuut op een internationaal eindtoernooi in deze 
leeftijdsklasse en werden in de voorrondes uitgeschakeld.  
 
Voor het EK junioren waren de volgende sporters geselecteerd: Jesse van 
Vulpen, Amy Mink, Dion Weidum en Hamza Karnahcen. De sporters werden in 
de voorrondes uitgeschakeld. 
 
 
Regionale Training Centra 
 
De TBN beschikt over een aantal regionale trainingcentra (RTC). Taekwondoka’s kunnen hier hun talent 
ontwikkelen bovenop hun bestaande trainingsschema en zich verder voorbereiden op de (inter)nationale 
toernooien. Naast sportspecifieke taekwondotrainingen wordt, afhankelijk van de mogelijkheden, een 
programma met ondersteunende faciliteiten geboden zoals krachttraining, medische ondersteuning en 
workshops op het gebied van onder meer mentale training, voeding en topsportleefstijl. De doelstelling is 
kweekvijvers met talent te creëren van sporters uit de diverse regio’s. De RTC’s zijn mogelijk gemaakt door 
samenwerkingen met onder meer Topsport Den Haag, Topsport Brabant, Provincie Flevoland, Topsport 
Flevoland, Gemeente Almere en een partnership met Almere Kenniscentrum Talent. 
 
Stijl 
 
Aanvullend op het clubprogramma bestond het trainingsaanbod in 2021 onder meer uit centrale- en 
regionale trainingen.  
 
Het belangrijkste toernooi was het Europees kampioenschap in november te  
Portugal. Voor het Nederlands team waren de volgende sporters 
geselecteerd: Joel van der Weide, Bob Poublon, Melissa Versteeg, Dewi van 
der Weide, Louise van der Vhee, Teun van Otterdijk, Theo van de Molengraft, 
Helene Hu, Nifka Doodkorte en Yente van Oosterhout. Martin Smit was 
aanvankelijk geselecteerd maar moest wegens omstandigheden afzien van 
deelname.  
Joel van der Weide (heren -30) wist zijn Europese titel te prolongeren en brons werd behaald Theo van de 
Molengraft (heren -40), Bob Poublon (heren +65) en het damesteam bestaande uit Helene Hu, Nifka 
Doodkorte en Yente van Oosterhout. De overige sporters werden uitgeschakeld in de voorronden of 
eindigden net buiten de medailles.  
 
In district west zijn trainers opgeroepen om talenten aan te melden voor deelname aan regionale trainingen 
van het district west stijlteam. Deze trainingen vinden maandelijks plaats te De Meern. 
 
In augustus heeft World Taekwondo voor het eerst een World Taekwondo Poomsae Ranking vrijgegeven. 
Bij de introductie stond Joel van der Weide op nummer 1 bij de heren -30 jaar.  
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3. Wedstrijdsport 
 
Nederlandse kampioenschappen 
 
De voor december in Sportcampus Zuiderpark te Den Haag geplande nationale kampioenschappen 
sparring en poomsae zijn op het laatste moment geannuleerd wegens de door het kabinet eind november 
aangekondigde coronabeperkingen voor met name binnensportlocaties.   
 
Aangezien door covid gedurende langere tijd niet normaal c.q. niet regelmatig kon worden getraind is in juni 
besloten de in de bijzondere wedstrijdbepalingen opgenomen maximale termijn dat men mag beschikken 
over dezelfde graduatie om aan stijl- of sparringwedstrijden deel te nemen tijdelijk met een aantal maanden 
op te schorten.   
   
Internationale evenementen in Nederland 

 
De 48e Dutch Open Sparring had een G1 rankingstatus van World Taekwondo en 
vond  plaats op 23 en 24 oktober in het Indoor Sportcentrum te Eindhoven. Aan het 
toernooi deden 652 sporters mee afkomstig van 202 nationale- en clubteams. 
Het toernooi was gratis toegankelijk voor bondsleden en trok daarnaast nog 393 
betalende toeschouwers. Zowel het aantal deelnemers als het aantal toeschouwers 
had nog duidelijk te lijden van de coronapandemie waardoor nog steeds beperkingen 
golden voor onder meer reizen en bezoek aan evenementen.  
 
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. 
 
 In 2021 konden ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus helaas 
slechts in beperkte mate activiteiten voor breedtesport en het verhogen van 
de sportparticipatie worden georganiseerd. Om binnen de diverse beperkingen sporten mogelijk te maken is 
door de sportbonden en NOC*NSF een algemeen sportprotocol opgesteld. Daarnaast zijn de sportclubs 
onder meer gewezen op financiële compensatieregelingen voor schade door coronamaatregelen en hebben 
de bonden en NOC*NSF een tool ontwikkeld om sportclubs meer inzicht te bieden in de financiële keten 
rond een sportclub.  
 
Met name ten gevolge van alle beperkingen voor de sport zijn vele sporters bij de clubs afgehaakt en is ook 
het ledenbestand van de bond aanzienlijk gedaald. Ultimo 2021 bedroeg het totaal aantal bondsleden 3676 
(2020: 4583 / 2019: 5276) en aangesloten sportscholen en verenigingen 140 (2020: 143 / 2019: 146).   
 
Na het invullen van een risicoscan konden de verenigingen van AON, verzekeringspartner van de TBN,   
een persoonlijk en gratis risicorapport ontvangen waarin een beeld werd gegeven over de impact van 
risico’s voor de vereniging en de verhouding daarvan tot andere verenigingen in de vrijetijdsbranche.   
 
In december 2021 heeft de TBN het charter Inclusie en Diversiteit ondertekent en hiermee de intentie 
uitgesproken aan de slag te gaan met dit thema. Een van de eerste stappen hierbij is het ontwikkelen van 
een plan van aanpak om de taekwondosport nog inclusiever en meer divers te maken. De clubs zijn 
geattendeerd op de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor het stimuleringsbudget Inclusief Sporten 
en Bewegen waarmee ze met dit thema aan de slag kunnen binnen de eigen club.   
 
Structuur / organisatie 
 
Belangrijk voor succesvol breedtesportbeleid is communicatie naar leden, clubs 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. 
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De districtsbestuurders, coördinatoren en andere vrijwilligers ontwikkelen diverse breedtesportactiviteiten en 
implementeren deze in de reguliere districtsactiviteiten.    
 
De diverse districtsbesturen bestonden in 2021 of een deel daarvan uit de volgende personen. 
West: vacant 
Zuid:  vacant 
Noord-Oost: David Vives-de Jong, Harry Bargboer en Alexander Matulessy. 
 
Activiteiten 
 
Het aantal activiteiten en evenementen was door de coronabeperkingen summier. 
 
In district Zuid werd in juli te Roermond een poomsae seminar van Europees kampioen 
Joel van der Weide georganiseerd met deelname van bijna 100 deelnemers afkomstig 
van 18 verschillende clubs. 

 
District Noord-Oost organiseerde in november te Nijverdal een open 
districtskampioenschap poomsae en breektesten met zo’n 110 deelnemers afkomstig van 
17 verschillende clubs. 
 
Verder zijn in 2021 nog een aantal breedtesportactiviteiten georganiseerd door de bij de 
TBN aangesloten clubs zoals de Open Rosmalense Taekwondokampioenschappen 
Sparring en Poomsae en een stage van grootmeester Jafar Zareei te Purmerend. 
 

Ten gevolge van de coronamaatregelen vonden voornamelijk evenementen plaats waaraan sporters online 
konden deelnemen zoals onder meer een door World Taekwondo georganiseerde Online 2021 World 
Taekwondo Poomsae Open Challenge, een World Taekwondo Super Talenten Show en Online 2021 World 
Taekwondo Poomsae Championships. 
 
De clubs zijn geattendeerd op mogelijkheden van het Nationaal Sportakkoord 
en opgeroepen hier aan mee te doen. Het akkoord is er op gericht om sport 
zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor alle Nederlanders, in alle 
levensfasen. Iedereen dient nu en in de toekomst zonder belemmeringen in 
een veilige en gezonde omgeving plezier in sport te kunnen hebben. Het 
Sportakkoord wordt overal in het land vertaald naar lokale en regionale akkoorden, zodat ze in de lokale 
context uitgevoerd kunnen worden. Sportformateurs vormen lokale allianties van sportclubs, gemeente en 
andere maatschappelijke organisaties die gezamenlijk ambities voor lokale sportakkoorden bepalen, 
Sportclubs worden door adviseurs bijgestaan in het maken en uitvoeren van het akkoord en binnen 
gemeenten worden onder meer services en diensten beschikbaar gesteld om clubs sterker te maken.  
  
In het voorjaar zijn de clubs opgeroepen mee te doen aan de verkiezing “Club van het jaar” 
en zo hun veerkracht te laten zien. Deze verkiezing is een initiatief van onder meer de 
Rabobank en NOC*NSF met als doel het unieke en de kracht van sport- en cultuurclubs 
bij zoveel mogelijk Nederlanders in de schijnwerpers te zetten. Naast de waardering en 
erkenning is het voor deelnemende clubs ook een uitgelezen mogelijkheid om zich te 
profileren.  
 
In september organiseerde NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden de Nationale Sportweek om 
iedereen te laten zien en ervaren hoe leuk en belangrijk sport en bewegen is. Er was een landelijke 
campagne “Sport doet iets met je” en men kon zo het lokale sport- en beweegaanbod in de schijnwerpers 
zetten. Clubs werden geïnformeerd en konden gebruik maken  van  een 
online toolkit met inspirerende voorbeelden en allerlei campagne 
elementen. 
 
In april is aandacht besteedt aan de rol van TeamNL’ers bij het 
programma “de Gezonde Generatie”. Het doel van dit initiatief van twintig  
gezondheidsfondsen is dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste 
is van de wereld. NOC*NSF, TeamNL, de Nederlandse Loterij, de sportbonden en allerlei partners 
ondersteunen dit en zetten zich samen in om sporten en gezonder leven te stimuleren.  
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Para taekwondo  
 
De nationale commissie Para-taekwondo 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. Mohamed Argoubi neemt hiervoor regelmatig deel aan door 
NOC*NSF georganiseerde bijeenkomsten voor sportbonden met para-disciplines. 
 
Tijdens de Paralympic Games Tokyo maakte taekwondo zijn debuut op het programma van 
paralympische sporten. Van de zo’n 250 aanvankelijk aan het kwalificatietraject begonnen 
internationale scheidsrechters behoorde Mohamed Argoubi tot de 30 scheidsrechters (15 
mannen en 15 vrouwen) die uiteindelijk zijn geselecteerd.  

 
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 
 
De TBN heeft diverse maatregelen getroffen om een halt toe te roepen aan grensoverschrijdend gedrag 
zoals onder meer seksuele intimidatie, doping en agressie. Voor begeleiders en degenen die voor die 
begeleiding verantwoordelijk zijn geldt een meldplicht ingeval van (een redelijk vermoeden van) seksuele 
intimidatie en misbruik. Leden zijn opgeroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen en ongewenst 
gedrag te melden bij vertrouwenscontactpersonen. NOC*NSF heeft een online meldpunt “Centrum Veilige 
Sport Nederland” en er is een Case Management Systeem Sport voor de registratie van incidenten op het 
gebied van seksuele intimidatie en misbruik. De TBN is hierbij aangesloten en heeft dit geïmplementeerd.  
De campagne “Blijf je stil of praat je erover?” van het CVSN is onder meer via social media onder de 
aandacht gebracht van sporters en begeleiders. Deze campagne richt zich op het realiseren van een 
sociaal veilig sportklimaat en preventie van Grensoverschrijdend gedrag. In augustus bij de start van het 
nieuwe sportseizoen zijn de clubs geïnformeerd met door het CVSN opgestelde tips voor een sociaal veilig 
sportseizoen. 
 
De TBN heeft een informatieblad “Grensoverschrijdend gedrag en meldplicht 
seksuele intimidatie” dat samen met geactualiseerde “gedragsregels ter preventie 
van seksuele intimidatie”, “gedragsregels voor begeleiders”, gedragsregels voor 
sporters onderling” en een infographic inzake de meldplicht is gepubliceerd op de 
website. 
 
Er zijn overeenkomsten met de vertrouwenscontactpersonen waarin rol, 
taakomschrijving en het borgen van de geheimhouding van persoonsgegevens 
zijn omschreven en geregeld. 
 
De toelating van de TBN tot de “Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers” van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gecontinueerd en de  
aangesloten verenigingen die zelf van deze regeling gebruik maken zijn 
geïnformeerd dat het benodigde eHerkenningsniveau hiervoor is verandert.  
 
De TBN heeft onder meer middels een partnership haar steun uitgesproken voor 
het programma Be PROUD. Dit programma is opgezet door de Dopingautoriteit, in 
samenwerking met NOC*NSF, (ex-)topsporters en trainers/coaches en richt zich 
op het versterken van de juiste sportwaarden en het supporten van schone sport.  
 
Begin 2021 zijn sporters en clubs geïnformeerd over de nieuwe WADA dopinglijst 
en de belangrijkste wijzigingen in het Nationaal Dopingreglement. In juni en 
oktober hebben nog enkele aanpassingen plaatsgevonden en is men wederom 
geïnformeerd. 
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Sporters en begeleiders zijn gewezen op het E-learning platform van de Dopingautoriteit waar verschillende 
modulen met educatiesessies voor sporters, trainer-coaches en overige begeleiders kunnen worden 
gevolgd. Aangegeven is dat alle sporters en begeleiders die deelnemen aan (inter)nationale wedstrijden 
verplicht zijn om deze educatie over schone sport te volgen 
 
Via het Centrum Veilige Sport Nederland worden onder meer scholingen aangeboden  voor het herkennen 
en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, sport en integriteit en 
vertrouwenscontactpersoon. Tijdens deze scholingen gaat het vooral om het 
borgen van de sociale veiligheid en tracht men trainers, coaches en overig kader 
meer inzicht te geven in deze thematiek en er zich meer bewust van te worden.   
 
De sportscholen en verenigingen zijn geattendeerd op een door de Academie voor Sportkader geplande 
online inspiratiesessie Sociale Veiligheid. Een interactief webinar voor sportclubs over het voorkomen van 
grensoverschrijdend gedrag op de club en ook met aandacht voor het aanvragen van de gratis VOG voor 
vrijwilligers en het actieve preventie- en integriteitsbeleid dat daarvoor een voorwaarde is.   
 
5. Technische zaken en kadervorming 
  
Juryleden- en scheidsrechtersactiviteiten 
 
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. Door corona konden in 2021 
slechts in beperkte mate cursussen worden georganiseerd. In september namen 30 personen deel aan een 
stijljurycursus te Nieuwegein voor nieuwe juryleden en een bijscholing voor het bestaande jurycorps. In 
oktober werd in Leusden een applicatiecursus voor sparringscheidsrechters gehouden en vond tevens een 
wedstrijdreglementencursus met 48 deelnemers plaats. 
 
Om scheidsrechter en juryleden in het zonnetje te zetten en meer aandacht te 
vragen voor deze boeiende vrijwilligerstaak organiseerden NOC*NSF en de 
sportbonden eind september de Week van de Scheidsrechter. Benadrukt werd dat 
scheidsrechters en andere officials onmisbaar zijn en dat er zonder hen geen 
wedstrijd is! 
 
Marion Hartlieb en Kama Wlodzimirow ontvingen een eervolle uitnodiging om als 
internationaal scheidsrechter actief te zijn op de eerste World Taekwondo Women’s 
Open Championships te Riyaad – Saudi Arabië en Emine Kucukyildiz beleefde een primeur door in de 
nieuwe categorie “scheidsrechter van het jaar” de Haagse sportprijs te ontvangen. 
 
De heren Mohamed Argoubi en Adri Timmermans hebben gedurende 2021 gefunctioneerd als Nationaal 
Scheidsrechters Coördinator en assistent Scheidsrechters Coördinator en de heer Mustapha Moutarazak 
als 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.  
 
In april organiseerde de TBN voor 98 deelnemers een online workshop over 
actuele ontwikkelingen op het gebied van de World Taekwondo Kyorugi en 
Poomsae & Freestyle reglementen.  
 
 
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 en het afnemen van 
toetsen.  
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In 2021 heeft een externe periodieke audit plaatsgevonden van de opleiding taekwondo 
trainer-coach. De uitslag van deze audit was positief en levert het recht op om tijdens de 
vier op de audit aansluitende volledige kalenderjaren te vermelden dat NOC*NSF het 
betreffende diploma erkent. Dit keurmerk betekent dat de toetsing van de sportbond 
voldoet aan de gezamenlijk overeengekomen kwaliteitscriteria.    
 
In 2021 hebben 4 kandidaten hun opleiding taekwondo trainer-coach niveau 3 kunnen afronden. Hun door  
coronabeperkingen uitgestelde praktijkexamens zijn op video opgenomen en online beoordeeld en ook de 
reflectiegesprekken hebben online plaatsgevonden.  
 
De heer Paul Hulsbosch was in 2021 de Nationaal Opleidingscoördinator. Gedurende 2021 ontstonden er  
diverse vacatures bij de trainersopleiding en is een oproep gedaan voor leden van de opleidingscommissie, 
docenten en leercoaches. De heren Paul Hulsbosch en Davy Bierlee vormen sinds november een nieuwe 
opleidingscommissie en samen met onder meer de leden van de toetsings- en licentiecommissie werd 
invulling gegeven aan de opzet en inhoud van de trainersopleidingen.  
 
Via de Academie voor Sportkader konden trainers, bestuurders en overig kader ook allerlei specifieke 
workshops en bijscholingen volgen. 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 2021 zijn door World Taekwondo een aantal online coachseminars georganiseerd en alle coaches op 
een G-status toernooi dienen verplicht te beschikken over een WT 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. Naast deze coachseminars 
zijn door World Taekwondo ook online referee seminars georganiseerd. 
 
Danexamens  
 
In oktober hebben te Nieuwegein en in december te Almere nationale danexamens plaatsgevonden. In 
totaal zijn er 83 examens en 26 herexamens afgenomen.  
 
Totaal overzicht geslaagden 2021 
 
1e Dan/Poom:     57 geslaagden  4e Dan:   1 geslaagde  7e Dan:    2 geslaagden   
2e Dan/Poom:     11 geslaagden  5e Dan:   3 geslaagden  
3e Dan:      3 geslaagden 6e Dan:   2 geslaagden  
 
Grootmeester Jafar Zareei slaagde in augustus voor de zeer hoge 9e Dan bij de World Taekwondo 
Academy Kukkiwon te Seoul, Zuid-Korea. 
 
Voorgenomen trainersbijscholingen en danvoorbereidingstrainingen konden wegens coronabeperkingen 
geen doorgang vinden.  
 
De heer Giel-Jan van Braam was in 2021 de Nationaal Graden Coördinator (NGC) en was in die 
hoedanigheid onder meer verantwoordelijk voor het organiseren van de danexamens. De NGC vormt 
samen met een aantal hoger gegradueerde portefeuillehouders de Technische Commissie (TC) die onder 
meer zorg draagt voor eenduidige eisen naar zowel examinandi als examinatoren en het aanleveren van 
kennis voor kaderdagen.  
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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 2021 zijn verder diverse social media 
kanalen zoals twitter en instagram gebruikt om taekwondonieuws te verspreiden en 
activiteiten te promoten. 
 
In juni is de heer Peter Pot aangesteld als marketing- en communicatie functionaris om samen met de 
portefeuillehouder in het bestuur een marketing- en communicatie strategie uit te zetten, waarbij het 
aantrekken van nieuwe taekwondoka’s en het versterken van de relatie tussen de TBN en zijn leden 
centraal staan. Met het oog op de interne communicatie is samen met een aantal bondsleden een redactie 
gevormd voor een periodieke online nieuwsbrief en in september en december zijn de eerste 2 edities van 
deze nieuwsbrief ”TBN Shinmun” verschenen en rechtstreeks verspreid naar de leden.  
 
De TBN heeft op social media en de website tevens aandacht besteedt aan het doel van de Nederlandse 
Loterij om Nederland gelukkiger, gezonder en sportiever te maken door te investeren in de Nederlandse 
samenleving via onder meer een bijdrage aan de Nederlandse sport waaronder de taekwondosport. 
 
 

### 


