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Wedstrijdinformatie 
 
Dit ITF Taekwon-Do toernooi genoemd  “Open Dutch”  wordt  georganiseerd door “Stichting 
Taekwon-Do Promotion” olv. dhr. Henny van Zon en Master Willy van de Mortel.  
Hoofdscheidsrechter is Master Coos van de Heuvel. 
Deze wedstrijd is verdeelt in jeugd, junioren en senioren (A & B & C-klasse) in de onderdelen 
Tuls en Sparring. Voor de B & C-klasse is er ook de hoogte sprong (Nopi-chagi) 
Voor de A-klasse junioren/senioren is er ook team-sparren. 
Tevens is er een beker te winnen voor de beste sportschool / vereniging! 
Het toernooi vind plaats in 2 zalen, een voor de B & C-klasse en een voor de A-klasse. 
 
Datum    : Zondag 18 Januari 2015 
Plaats    : Sporthal “Naestebest”, Prinses Beatrixlaan 27 
      5684 GJ Best Nederland 
Zaal open    : 08.00  
Aanvang meting/weging : 08.00 – 8.45  
Scheidsrechter meeting : 08.15  
Coach Meeting   : 08.45  
Aanvang wedstrijden : 09.15 
 
Leeftijds categorieën 
 
Jeugd meisjes   : t/m 14 jaar 
Jeugd jongens   : t/m 14 jaar 
Junioren dames  : 15, 16 en 17 jaar 
Junioren heren   : 15, 16 en 17 jaar 
Senioren dames  : 18 jaar en ouder 
Senioren heren  : 18 jaar en ouder 
 
Indeling categorieën 
 
 
Tuls     : 7e t/m 5e Gup, 4e t/m 1e Gup  
     : 1e Dan, 2e Dan, 3e Dan, 4e Dan t/m 6e Dan 
Sparring 
A-class    : Zwarte banders (sparring: doorgaand systeem)   
B-class     : Blauwe band t/m zwarte slip (sparring: doorgaand systeem) 
C-class    : Groene slip t/m blauwe slip (sparring: point-stop systeem) 
Team-sparren   : Zwarte banders junior & senior teams (doorgaand systeem)  
 
Jeugd meisjes   : -130, -140, -150, -160, -170, +170 cm 
Jeugd jongens   : -130, -140, -150, -160, -170, +170 cm 
Junioren dames  : -45, -50, -55, -60, -65 kg, +65 kg 
Junioren heren   : -50, -56, -62, -68, -75 kg, +75 kg 
Senioren dames   : -50, -56, -62, -68, -75 kg +75 kg 
Senioren heren   : -57, -63, -70, -78, -85 kg, +85 kg  
  
Indien op de wedstrijddag een deelnemer te klein/groot of te licht/zwaar is kan hij niet 
deelnemen! (De organisatie behoudt zich het recht voor de gewichtsklassen aan te passen) 
 
 



     

 
Competitie tijd sparring 
 
Jeugd    : 1 x 1,5 minuut 
Verlenging   : 1 x 30 sec., hierna golden point 
Junioren    : 1 x 2 minuten 
Senioren    : 1 x 2 minuten  
Team-sparren   : 1 x 6 minuten verdeelt over 3 deelnemers van elk 2 minuten 
Verlenging   : 1 x 1 minuut, hierna golden point 
 
(Bij junioren & senioren A-klasse, halve finale en finale 2 x 2 minuten) 
 
(De organisatie heeft het recht de wedstrijdtijd indien nodig aan te passen) 
 
Competitie tuls 
 
Gekleurde banden: Twee deelnemers lopen steeds 1 vrije Tul tegen elkaar.  
Zwarte banden: Twee deelnemers lopen steeds 1 verplichte Tul gekozen door de jury tegen 
elkaar.  
Zwarte banden: In de halve finale en finale telkens 2 verplichte Tuls gekozen door de jury. 
7e gup    :  t/m Do-San 
6e gup    :  t/m Won-Hyo 
5e gup    :  t/m Yul-Gok  
4e gup    :  t/m Joong-Gun 
3e gup    :  t/m Toi-Gye 
2e gup    :  t/m Hwa-Rang 
1e gup     :  t/m Choong-Moo 
1e dan    :  t/m Ge-Baek 
2e dan    :  t/m Juche 
3e dan    :  t/m Choi-Yong 
4e  dan en hoger  : t/m Moon-Moo 
 
(Let op: bij te weinig deelnemers in één klasse, kunnen klassen worden samengevoegd) 
 
Hoogte sprong (Nopi Chagi) 
 
Enkel de B & C-klasse komt in aanmerking om deel te nemen aan dit onderdeel. 
 
Jeugd Meisjes B & C : -140 cm start op 170 cm 

   : -160 cm start op 180 cm 
    +160 cm start op 190 cm 

Jeugd Jongens B & C : -140 cm start op 180 cm 
   : -160 cm start op 190 cm 
   : +160 cm start op 200 cm 

Junior Dames B & C :   start op 200 cm 
Junior Heren B & C  :   start op 210 cm 
Senior Dames B & C :   start op 210 cm 
Senior Heren B  & C      :         start op    230 cm 
 
 
 
 
 



     

Team-sparren 
 
Dit jaar gaan we een nieuwe vorm van team-sparren uit proberen! 
Alleen voor zwarte banden, A-klasse. Junior en senior teams. 
Een team bestaat uit 3 deelnemers welke gezamenlijk binnen een gesteld totaal gewicht 
moeten zijn.  
Deze zijn:  Senior heren totaal maximaal 225 kg 
   Senior dames totaal maximaal 200 kg 
   Junior heren totaal maximaal 200 kg 
   Junior dames totaal maximaal 185 kg 
 
Team groeten naar elkaar en iedere deelnemers staat volledig klaar. 
Start wedstrijd, 2 lichtste deelnemers komen naar voren en starten. 
Na 2 minuten komt er een sein en komen de 2 middelste gewichten en sparren verder. 
Punten en waarschuwingen enz. telt  gewoon door uit de vorige 2 deelnemers.  
(Bij 3 min-punten van 1 deelnemer gaat de overwinning naar de tegenpartij, en word er extra 2 punten 
per scheidsrechter aan de tegenstander toegewezen.) 
Na 4 minuten komen de 2 zwaarste deelnemers in het veld om hun partij te sparren. 
Winnaar is de partij met het hoogste aantal gescoorde punten.  
 
Elke team wedstrijd duurt in totaal zes (6) minuten. 
Elk team lid draait een partij van twee (2) minuten. 
In de team wedstrijd worden alle punten van de drie (3) partijen bij elkaar opgeteld. 
Als alle drie (3) de partijen klaar zijn en het resultaat is een gelijkspel dan kiest elke coach een (1) 
deelnemer voor het sparren van een extra partij van een (1) minuut. 
Het team van de deelnemer die deze partij wint is ook de winnaar van deze team wedstrijd. 
 
Als het op dit moment nog steeds gelijk staat gaat de partij verder met het eerste (1) gescoorde punt. 
Als een gescoord punt door minimaal twee (2) scheidsrechters word gewaardeerd zal deze deelnemer 
als winnaar worden aangewezen. 
N.B.: Alle drie (3) de partijen moeten gestart en beëindigd worden. Indien een van de deelnemers zich 
terug trekt van de wedstrijd of een blessure heeft waardoor hij niet meer verder kan gaan dan zal de 
tegenstander als winnaar worden aangewezen. Dan krijgt deze negen (9) punten toegewezen bij elke 
scheidsrechter bij de totaal score. 
 
In een geval van diskwalificatie van een deelnemer, gaat automatisch de winst van de totale wedstrijd 
naar de andere partij. 
 
Scheidsrechters 
 
Iedere scheidsrechter ontvangt een batch met digitale pasfoto. 
Deze moet met de inschrijving worden meegestuurd, zonder foto word er geen batch 
uitgeschreven en kan men niet fungeren als scheidsrechter. 
1 t/m 7 deelnemers         : minimaal 1 scheidsrechter 
8 t/m 15 deelnemers : minimaal 2 scheidsrechters 
vanaf 16 deelnemers : minimaal 3 scheidsrechters 
 
Voor iedere ontbrekende of afwezige scheidsrechter wordt een vergoeding van € 75,- in 
rekening gebracht. 
 
Kleding :   Marine blauwe/zwarte broek, witte blouse, blauwe/zwarte 
     stropdas, witte gympen. 
 
Tevens wordt er van iedere scheidsrechter verlangd om een bewijs van zijn/haar huidige 
licentie te kunnen overleggen. 



     

 
 
Coaches 
 
Hier een overzicht van het aantal coaches dat meegebracht kunnen worden; 
We werken dit jaar in 2 zalen (A en B & C ) vandaar dat er meer coaches toegelaten worden. 
Coaches worden aangemeld voor de A klasse en B & C-klasse. (kunnen in beide zalen) 
 
1 - 7 deelnemers   :  2 coaches 
8 - 15 deelnemers   :  4 coaches 
15 - 20 deelnemers   :  5 coaches 
20 deelnemers of meer  : 6 coaches 
 
Kleding     : Trainingspak, gymschoenen en handdoek 
Minimum leeftijd   : 16 jaar 
 
 
 
Regels 
 
! Semi-contact sparring (individueel) I.T.F-Taekwon-do regels  
 a. 1 punt voor alle handtechnieken op hoofd en borst 
 b. 2 punten voor alle trappen op de borst 
 c. 3 punten voor alle trappen op het hoofd 
! Sparring en tuls: knock-outsysteem 
! Deelnemers mogen alleen een wit dobok dragen 
 
Meer informatie op http://www.tkd-itf.org/pagina.php?idpag=1169&web=47&lng=3 
 
Protest :Schriftelijk binnen 5 minuten na beëindiging van de partij, formulier verkrijgbaar 
   bij WOC tafel tegen betaling van €50.  
   De hoofdscheidsrechter heeft uiteindelijke beslissing bevoegdheid. 
 
 
 
Beschermingsmateriaal 
 
! Hoofdbeschermer is voor IEDEREEN verplicht; 
! Jongens/heren dienen verplicht onder hun dobok een kruisbeschermer te dragen;  
! Zachte scheenbeschermers zijn toegestaan;  
! Te dunne/open handschoenen of bokshandschoenen zijn niet toegestaan. 
! Mondbeschermer verplicht;  
 
Indien er discussie ontstaat heeft de hoofdscheidsrechter de uiteindelijke beslissing 
bevoegdheid. 
 
 
Inschrijfgeld 
 
1 onderdeel (sparring of Tul)      :  €  25,- 
2 onderdelen (sparring en Tul)     : €  35,- 
Hoogtesprong (Nopi chagi) alleen voor B & C-klasse : €  5,- 
Team-sparren         : €  40,- 



     

 
 
 
Entree toeschouwers 
 
0 t/m 10 jaar  :  Gratis 
Vanaf 11 jaar  :  € 5,- 
 
 
Aansprakelijkheid 
 
Iedere deelnemer/schoolhouder is zelf verantwoordelijk dat de hij/zij zonder fysieke of 
geestelijke beperkingen of medische indicatie aan dit toernooi deelneemt.  
De organisator is niet aansprakelijk voor tijdens toernooi opgedane schade/letsel ten gevolge 
van onzorgvuldig handelen. Door deelname gaat men hiermee akkoord. 
 
 
Pers en Promotiemateriaal 
 
Promotiemateriaal is niet toegestaan. In verband met de beperkte ruimte is plaatsing alleen 
mogelijk voor de organisatie. Filmen is alleen toegestaan vanaf de tribune. Fotograferen in de 
zaal is voor deelnemers alleen toegestaan achter de hekken. Coaches en fotograven, die door 
de organisatie zijn aangewezen, zijn de enige die mogen fotograferen bij de velden. Foto’s en 
films zijn terug te vinden via volgende link www.open-dutch.nl 
 
 
Loting 
 
Dit jaar word de loting vooraf op de site van de Open Dutch (www.open-dutch.nl ) 
gepubliceerd daarom zullen er ook geen wijzigingen meer mogelijk zijn op de dag zelf.  
Coaches, zorg dat het juiste gewicht of lengte dus word opgegeven! 
Dit om teleurstellingen te voorkomen op de dag zelf! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 
Inschrijving 
 
Het inschrijfformulier dient uiterlijk zondag 5 januari 2015 (houd rekening met de 
kerstvakantie!) opgestuurd te worden naar: 
     Dommelseweg 87a  
     5554 NM Valkenswaard   
     Tel: 040-2070900  
     E-mail: inschrijvennl@gmail.com 
 
! Telefonisch/schriftelijk afmelden van ingeschreven deelnemers is gratis mogelijk tot 
     uiterlijk 10 dagen voor de betreffende wedstrijddatum 
! Foutieve opgaven op het inschrijfformulier welke consequenties hebben voor de  
     poule indeling kunnen niet meer gecorrigeerd worden i.v.m. de loting welke vooraf 
     gemaakt zal worden en online geplaatst word op de volgende  
     website:  www.open-dutch.nl 
! Door inschrijving gaat men akkoord met alle genoemde rechten en plichten die in  
     de uitnodiging staan vermeld 
 
Let op! 
 
Inschrijfgelden kunnen ook dit jaar alleen maar via de bank worden overgemaakt! 
Contante betalingen aan de zaal worden niet geaccepteerd. 
Betaling dient 1 week voor aanvang wedstrijd op rekening te staan van: 
 
“Stichting Taekwon-Do Promotion” 
Dommelseweg 87a , 5554 NM  Valkenswaard 
Regio Bank Leende nr: NL92 RBRB 0827 9029 80 
o.v.v. Inschrijfgelden Open Dutch 2015 met de eigen club naam. 
 
 
Toernooi directeuren: 
Master Willy van de Mortel  (tkd-promotion@onsmail.nl ) 
Dhr. Henny van Zon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 
 
Dit toernooi word o.a. mede mogelijk gemaakt door: 
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www.bierelier.nl!

www.sportprijzenvalkenswaard.nl!

www.mlvb.nl!!

www.partyrentservice.nl!
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www.itf8nederland.nl!

 

    www.ehbo-best.dse.nl 
 

www.difesasports.nl!!

www.dragon8tcm.nl!
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