
 

 

Inhoudsopgave 

1.	 INLEIDING	..................................................................................................................................................	2 

TIJDSLIJN ..................................................................................................................................................................................2 

2.	 AFKORTINGEN	EN	TERMEN	.................................................................................................................	3 

3.	 FUNCTIES	TSC	...........................................................................................................................................	4 

4.	 SELECTIEPROCEDURE	............................................................................................................................	4 

4.1 ALGEMENE VEREISTEN KANDIDAAT SELECTIELEDEN ...............................................................................................4 
4.2 SELECTIEPROCEDURE EK JAAR .....................................................................................................................................5 
4.2.1 SELECTIECRITERIA EK JAAR.......................................................................................................................................5 
4.2.2 INDIVIDUEEL SPARREN EN TUL ..................................................................................................................................5 
4.2.3 INDIVIDUEEL BREKEN/SPECIAL TECHNIQUES .........................................................................................................6 
4.2.4 PRE-ARRANGED FREE SPARRING ...............................................................................................................................6 
4.2.5 TEAM ONDERDELEN ....................................................................................................................................................7 
4.3 SELECTIECRITERIA EK EN WK JAAR ............................................................................................................................7 
4.4 MASTER SERIES TOERNOOIEN .......................................................................................................................................7 
4.5 WIJZIGING CATEGORIE TIJDENS SELECTIEPERIODE ...................................................................................................8 
4.6 BIJHOUDEN PUNTENTELLING ........................................................................................................................................8 
4.7 BLESSURES ........................................................................................................................................................................8 
4.8 WANGEDRAG/AFWEZIGHEID.........................................................................................................................................8 

5. COMMUNICATIE	MET	EN	DOOR	TSC	..................................................................................................	8 

6. FINANCIËN	..................................................................................................................................................	9 

6.1 INSCHRIJFGELD .................................................................................................................................................................9 
6.2 PRIJZENGELD ....................................................................................................................................................................9 

7.	REIS	EN	VERBLIJF	EK/WK	......................................................................................................................	11 

7.1 HOTEL ............................................................................................................................................................................. 11 
7.2 REIZEN / VERBLIJF COACHES ...................................................................................................................................... 11 
7.3 REIZEN / VERBLIJF SUPPORTERS ............................................................................................................................... 11 

8. TOERNOOIDAGEN	..................................................................................................................................	12 

8.1 WEGING .......................................................................................................................................................................... 12 
8.2 AANWEZIGHEID SELECTIELEDEN ............................................................................................................................... 12 
8.3 GEBRUIK MEDICATIE .................................................................................................................................................... 12 
8.4 SPONSORING .................................................................................................................................................................. 12 
8.5 PERSOONLIJKE SPONSORING ....................................................................................................................................... 12 
8.7 EINDEVALUATIE ............................................................................................................................................................ 12 

9. SAMENWERKING	...................................................................................................................................	13 

10.	 DANKWOORD	......................................................................................................................................	13 

BIJLAGE 1 - GEDRAGSREGELS ............................................................................................................................................ 14 
 
  



 

2 
 

1.   Inleiding  
 
Voor u ligt het document selectieprocedure van I.T.F. Nederland. Dit document beschrijft 
de selectieprocedure van I.T.F. Nederland voor deelname aan een Europees 
Kampioenschap (hierna eventueel EK genoemd) en/of een Wereldkampioenschap 
(hierna eventueel WK genoemd).  Deze selectieprocedure is in samenspraak met het 
bestuur van I.T.F. Nederland door de Training en Selectiecommissie (TSC) met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Toch kan het voorkomen dat er fouten in 
het document staan. 
 
De doelstelling van I.T.F. Nederland met betrekking tot deelname aan EK’s en WK’s is 
tweeledig. Enerzijds dient de wedstrijdsport op dit niveau breed toegankelijk te zijn 
voor de leden van I.T.F. Nederland; anderzijds is er de ambitie om op Europees- en 
Wereldniveau kwalitatief hoogstaand Taekwon-Do te laten zien, wat zich vertaalt in 
goede resultaten.  
 
De selectieprocedure richt zich daarom niet alleen op individuele deelname aan een EK 
of WK, maar ook op deelname aan de diverse teamonderdelen. Dit bevordert de 
mogelijkheid om deel te nemen aan de selectie, het algehele niveau van de selectie en 
het teamgevoel.  
 
Om te kunnen voldoen aan de doelstellingen is het van belang om een transparante 
selectieprocedure te hanteren.  In dit document wordt de volledige selectieprocedure 
beschreven.  
 
Bij vragen en/of onduidelijkheden kan er contact worden opgenomen met tsc@itf-
nederland.nl. 

Tijdslijn 

Wanneer	 Omschrijving	
4 weken (uiterlijk) voor Kick-off 
training 

Publiceren uitnodiging selectieperiode, 
inschrijfformulier selectieperiode met behaalde punten 
formulier 

2 weken voor Kick-off training Deadline inschrijven selectieperiode (digitaal 
inschrijfformulier + behaalde punten formulier voor de 
deadline e-mailen naar tsc@itf-nederland.nl en de 
betaling voor de deadline hebben voldaan.) 

1 week (uiterlijk) voor Kick-off 
training 

Aankondiging eventuele kans op een trial individueel 
tul/sparren 

10 weken (uiterlijk) voor EK/WK Kick-off training. (training en presentatie) 
1 week (uiterlijk) na Kick-off training Bespreken en vaststelling teamtul deelnemers (indien 

van toepassing) 
2 weken (uiterlijk) na Kick-off training Officiële bekendmaking selectie Nederlands team  
Tussen Kick-off training en EK/WK GWT 1 
Tussen Kick-off training en EK/WK GWT 2 
- Het EK/WK 
2 weken (uiterlijk) na EK/WK Deadline feedback over de selectieperiode 
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2.   Afkortingen en termen 
 
In dit document worden een aantal afkortingen en termen gebruikt. Hieronder kun je 
zien wat deze afkortingen en termen precies inhouden.  
I.T.F. Nederland   International Taekwon-do Federatie Nederland 
AETF    All Europe Taekwon-do Federation 
I.T.F. Wereld   International Taekwon-do Federation Weiler 
TSC    Trainings- en Selectiecommissie 
WSC    Wedstrijd- en Scheidsrechterscommissie  
WOC    Wedstrijd- organisatiecommissie  
Bestuur    Het bestuur van I.T.F. Nederland  
Selectieprocedure De procedurebeschrijving om geselecteerd te kunnen 

worden voor een EK/WK. 
Selectieperiode De periode vanaf het inleveren van alle ondertekende 

selectieformulieren plus betaling, tot en met het betreffende 
EK of WK. 

Selectieformulieren De formulieren die ingevuld moeten worden om een 
kandidaat selectielid te worden. 

WK    Wereldkampioenschap 
EK    Europees Kampioenschap 
GWT Gesloten wedstrijdtraining (alleen voor selectieleden en 

personen op uitnodiging van de TSC) 
I.T.F. lid Een persoon die zowel van I.T.F. Nederland als I.T.F. Wereld 

lid is. 
Kandidaat selectielid Na het inleveren van de benodigde formulieren word je een 

kandidaat selectielid en maak je kans om geselecteerd te 
worden voor een EK en/of WK. 

Selectielid Een kandidaat selectielid die heeft voldaan aan de 
kwalificatiecriteria en door de TSC is geselecteerd voor een 
EK of WK. Je bent selectielid tot en met het einde van de 
betreffende selectieperiode. 

Schoolhouder Eigenaar of voorzitter van een Taekwon-Do school 
aangesloten bij I.T.F. Nederland. 

Clubcoach Een trainer of coach van een Taekwon-Do school 
aangesloten bij I.T.F. Nederland die tijdens het EK/WK als 
coach van zijn pupil(len) optreedt.  

Leraar Een trainer van een Taekwon-Do school aangesloten bij 
I.T.F. Nederland. 
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3.   Functies TSC 
 
De TSC bestaat uit meerdere leden die diverse functies verrichten. De functies en wie 
deze vervullen staan hieronder beschreven.  
 
Teammanager	
De teammanager is Vincent Vrijsen (II dan) van Taekwon-Do Team Vrijsen.  
	
Bondscoach	
De bondscoach is Stephen Tapilatu (VI dan) van TKD Groningen.  
 
Bondstrainer	
De bondstrainer is Randy Brouwer (IV dan) van Taekwon-Do In Nae Do Kwan.  
 

4.   Selectieprocedure  
 
Jaarlijks wordt er door de AETF een Europees Kampioenschap georganiseerd en eens 
per 2 jaar door de I.T.F. een Wereldkampioenschap.  
Tijdens deze kampioenschappen kunnen de deelnemers individueel meedoen aan de 
onderdelen tul, sparren, special techniques en power. Als team kan er deelgenomen 
worden aan de onderdelen pre-arranged free sparing, teamtul, teamsparren, team 
special techniques en team power.   
 

4.1 Algemene vereisten kandidaat selectieleden  
 
I.T.F. leden die zich willen opgeven voor een selectieperiode moeten aan een aantal 
voorwaarden voldoen. De navolgende voorwaarden zijn voorwaarden zoals gesteld door 
de wereldbond dan wel AETF. Hiervan kan niet worden afgeweken.  

1. Minimaal 14 jaar op de dag van de weging van het desbetreffende EK.  
2. Minimaal 50 dagen voorafgaande de dag van de weging van het desbetreffende 

EK/WK in het bezit van I Dan  
3. Lid zijn van I.T.F. Nederland en graduatie geregistreerd staan bij de wereldbond 

 
Indien een I.T.F. lid niet aan bovenstaande voorwaarden kan voldoen, is het niet 
toegestaan om zich in te schrijven voor een selectieperiode. 
 
Aanvullend worden er door I.T.F.  Nederland voorwaarden gesteld aan deelname aan 
een EK/WK: 

1. Minimaal 1 jaar lidmaatschap I.T.F. Wereldwijd  
2. Geen betalingsachterstanden bij I.T.F. Nederland 

 
Indien een I.T.F. lid niet aan bovenstaande voorwaarden kan voldoen, is het niet 
toegestaan om zich in te schrijven voor een selectieperiode. Er kan om dispensatie 
gevraagd worden bij de TSC. Schrijft een I.T.F. lid zich in zonder dispensatie aan te 
vragen, kan dat leiden tot het verlies van het inschrijfgeld voor de selectieprocedure. 
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Indien een kandidaat selectielid in de aanloop van een EK/WK niet (meer) kan voldoen 
aan alle bovenstaande voorwaarden wordt deze uitgesloten van deelname en kunnen 
alle gemaakt kosten op het I.T.F. lid worden verhaald. 
 

4.2 Selectieprocedure EK jaar 
Hieronder zal stap voor stap worden uitgelegd hoe het selectieproces in zijn werk gaat 
voor een jaar waarin alleen een EK wordt georganiseerd. 

‐ Een kandidaat selectielid laat zich door zijn clubcoach tijdig aanmelden via de 
mail bij de TSC voor de komende selectieperiode. Aanmelden voor een 
selectieperiode kan alleen wanneer een kandidaat selectielid aan de ‘Algemene 
vereisten kandidaat selectieleden’ voldoet. 

‐ De kandidaat selectieleden voor individueel tul/sparring krijgen uiterlijk een 
week voor de Kick-off training bericht indien zij een trial hebben. De details over 
hoe de trial zal verlopen worden ook dan bekend gemaakt. 

‐ De Kick-off training zal plaatsvinden met in de pauze een presentatie door de 
teammanager. In deze presentatie wordt alle beschikbare informatie gedeeld 
over het EK met de kandidaat selectieleden, ouders/voogden van de kandidaat 
selectieleden en de clubcoaches/trainers voor zover deze reeds aanwezig is. 

‐ Direct na de Kick-off training zal de TSC deelnemers voor teamtul gaan 
benaderen. 

‐ Uiterlijk 2 weken na de Kick-off training krijgen de kandidaat selectieleden te 
horen of hij/zij geselecteerd is en voor welke onderde(e)l(en) op basis van de 
genoemde Selectiecriteria EK jaar 

‐ Tussen de Kick-off training en het EK zullen nog 2 verplichte GWT’s 
georganiseerd worden, waarvan GWT 1 op de wedstrijdvaardigheden wordt 
gericht en GWT 2 op de teambuilding. 

‐ Het Europees kampioenschap. 
‐ De afsluiting en feedback. 

 

4.2.1 Selectiecriteria EK jaar 
Kandidaat selectieleden worden op de onderstaande manier geselecteerd door de TSC. 
 

4.2.2 Individueel sparren en tul 
‐ Het kandidaat selectielid kan punten behalen op de laatste 5 aaneensluitende 

Master Series toernooien en de EK(‘s)/WK(‘s) die daar tussenvallen, voor de 
Kick-off training. Het kandidaat selectielid kan alleen punten verzamelen als 
hij/zij uitkomt in dezelfde categorie als waarin hij/zij zich inschrijft voor het 
EK/WK. 	

‐ EK/WK: 1ste plaats = altijd geselecteerd voor dezelfde categorie, 2de plaats = 8 
punten, 3de plaats = 6 punten 
Master Series toernooi: 1ste plaats = 6 punten, 2de plaats = 4 punten, 3de plaats = 2 
punt 

‐ Alleen punten tellen mee die behaald zijn in dezelfde categorie als waar het 
kandidaat selectielid zich voor opgeeft. Punten die behaald zijn met alleen 
verliespartijen tellen niet mee. 

‐ Een kandidaat selectielid moet minimaal 4 punten hebben behaald op het 
onderdeel/categorie waarvoor het kandidaat selectielid zich wilt inschrijven 
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voor de selectieperiode. Als een kandidaat selectielid minder dan 4 punten heeft 
behaald, dan moet deze voor de inschrijf deadline de TSC per e-mail om 
toestemming vragen of hij/zij zich mag inschrijven voor de selectieperiode.  

‐ Bij de senior categorieën wordt het kandidaat selectielid met de meeste punten 
of het kandidaat selectielid dat een 1ste plaats heeft behaald op het laatste EK/WK 
altijd voor de eerste plek in de categorie geselecteerd na goedkeuring van de TSC.  

‐ Bij de junior categorieën worden de kandidaat selectieleden met de meeste 
punten en/of het kandidaat selectielid dat een 1ste plaats heeft behaald op het 
laatste EK/WK altijd voor de eerste in de categorie geselecteerd na goedkeuring 
van de TSC.  

‐ De laatste plek (senioren) of plekken (junioren) in de categorie zal door de TSC 
worden gekozen. Deze beslissing zal worden genomen met het advies van de 
clubcoaches. 

‐ Mochten de TSC en clubcoaches niet tot een beslissing kunnen komen, dan kan er 
een trial plaatsvinden. De trial zal direct na de Kick-off training plaatsvinden. 

	

4.2.3 Individueel breken/special techniques 
‐ Om geselecteerd te worden voor het onderdeel individueel breken/springen, 

moeten kandidaat selectieleden altijd een trial doen op de Kick-off training.  
‐ Kandidaat selectieleden die 5 technieken hebben moeten er minimaal 3 volledig 

halen. Kandidaat selectieleden die 3 technieken hebben moeten er minimaal 2 
volledig halen. 

‐ Kandidaat selectieleden krijgen 1 herkansing per techniek, per ronde indien 
gewenst. 

‐ De officiële puntentelling wordt gehanteerd. 
‐ De officiële regels worden gehanteerd bij een gelijkspel. 
‐ Het kandidaat selectielid met de meeste punten wordt voor de eerste plek in de 

categorie geselecteerd na goedkeuring van de TSC. Het kandidaat selectielid met 
de meeste punten daarna wordt voor de tweede plek in de categorie geselecteerd 
na goedkeuring van de TSC. Het junior kandidaat selectielid met de meeste 
punten daarna wordt voor de derde plek in de categorie geselecteerd na 
goedkeuring van de TSC. 

‐ Haalt een of meer kandidaatselectieleden de gestelde minimale eis niet, dan ligt 
de beslissing bij de TSC of het kandidaat selectielid/de kandidaat selectieleden 
geselecteerd worden of niet. 

‐ De kandidaat selectieleden voor het onderdeel individueel breken/special 
worden niet geselecteerd op basis van eerder behaalde prestaties op Master 
Series toernooien, maar worden wel geacht hun prestaties daar op te geven als 
een bron van informatie voor de TSC. 
 

4.2.4 Pre‐arranged free sparring 
‐ Om geselecteerd te worden voor het onderdeel pre-arranged free sparring, 

moeten kandidaat selectieleden altijd een trial doen op de Kick-off training. 
‐ TSC besluit of het team/welk team geselecteerd wordt. 
‐ De routine die de kandidaat selectieleden op de trial moet laten zien moet 

minimaal 30 seconden duren. Op de tijd na worden de officiële regels gehanteerd. 
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4.2.5 Team onderdelen 
‐ TSC mogen een maximum gestelde aantal selectieleden opgeven voor 

teamonderdelen.  
‐ Teamtul/team breken/team springen kandidaat selectieleden krijgen met de 

officiële bekendmaking van de selectie de bevestiging of zij geselecteerd voor het 
onderdeel teamtul/team breken/team springen. Voor de officiële bekendmaking 
zal de TSC diverse kandidaat selectieleden benaderen om deel te nemen in een 
team. 

‐ Teamtul leden sturen binnen 7 dagen na de bekendmaking van het team een plan 
naar de TSC waarin zij minimaal 10 uur gezamenlijk kunnen trainen met elkaar 
voor de deadline van de inschrijving voor het EK, hierbij zal tevens een TSC lid 
aanwezig zijn. Mocht het team niet kunnen voldoen aan deze uren criteria, dan 
wordt het team niet ingeschreven.  

‐ Het team voor teamsparren wordt op het EK bekend. 
‐ Alle kandidaat selectieleden dienen zich beschikbaar te stellen voor alle 

teamonderdelen, maar kunnen wel een voorkeur uitspreken op het 
inschrijfformulier. 

 

4.3 Selectiecriteria EK en WK jaar 
Kandidaat selectieleden die zich alleen op willen geven voor het EK OF het WK, zullen 
aan dezelfde selectiecriteria moeten voldoen als genoemd bij Selectieprocedure EK jaar. 
Kandidaat selectieleden die zich voor zowel EK als WK op willen geven voor de 
selectieperiode, zullen voor het eerste toernooi (EK of WK) aan dezelfde selectiecriteria 
moeten voldoen als bij een EK jaar. Als zij geselecteerd waren voor het eerste toernooi 
(EK of WK) en voldoen aan alle eisen, dan zijn die kandidaat selectieleden automatisch 
geselecteerd voor het tweede toernooi (EK of WK) op dezelfde individuele onderdelen 
en categorieën. Deze kandidaat selectieleden moeten wel ook verplicht aanwezig zijn op 
de Kick-off training voor het tweede toernooi EK/WK. Bij een eventuele verandering van 
categorie zullen zij opnieuw geselecteerd moeten worden volgens de Selectieprocedure 
EK jaar. 
Kandidaat selectieleden die zich alleen opgeven voor het tweede toernooi EK/WK 
moeten er dus rekening mee houden dat er wellicht deelnemers in hun categorie 
automatisch zijn geselecteerd, doordat zij hebben meegedaan aan het eerste toernooi 
EK/WK. Dat betekent dat, ondanks zij misschien op dat moment de meeste punten 
hebben verzameld, er toch geen plek is in de categorie. Deze deelnemers zullen door de 
TSC z.s.m. na de inschrijving op de hoogte worden gesteld. 
Een kandidaat selectielid die heeft meegedaan aan de selectieperiode van het eerste 
toernooi EK/WK en niet is geselecteerd, moet voor het tweede toernooi EK/WK weer 
voldoen aan dezelfde eisen als de selectiecriteria van een EK jaar. 
 

4.4 Master Series toernooien 
Onder de Master Series toernooien worden alle toernooien bedoeld die aangesloten zijn 
bij de I.T.F. Nederland Master Series. Op het moment van het uitbrengen van deze 
selectieprocedure zijn dat: 
 

‐ Open Dutch 
‐ Holland Cup 
‐ Battle of the Lowlands 
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‐ Nederlandse kampioenschappen 
 

4.5 Wijziging categorie tijdens selectieperiode 
Het is niet mogelijk voor (kandidaat)selectieleden om tijdens de selectieperiode te 
wisselen van categorie waar een (kandidaat) selectielid zich voor heeft opgegeven. 
 

4.6 Bijhouden puntentelling 
Een (kandidaat) selectielid hoort zelf zijn/haar eigen podiumplaatsen en aantal partijen 
bij te houden van de laatste 5 Master Series toernooien. Deze moeten worden 
aangeleverd aan de Teammanager bij de aanmelding voor de selectieprocedure per e-
mail naar TSC@itf-nederland.nl. Indien (bewust)onjuiste gegevens worden aangeleverd 
zal een kandidaat-selectielid niet geselecteerd worden en zullen er eventuele verdere 
maatregelen volgen. 
 

4.7 Blessures 
Bij blessures wordt het (kandidaat) selectielid, ten alle tijden, geacht de TSC tijdig per e-
mail op de hoogte te stellen en een plan van aanpak voor het herstellen mee te sturen. 
(kandidaat) Selectieleden moeten ook met een blessure aanwezig zijn op de Kick-off 
trainingen en GWT’s.  
 

4.8 Wangedrag/afwezigheid 
Indien het (kandidaat) selectielid ernstige)wanverdrag vertoont in de selectieperiode, 
dan kan dit aanleiding zijn voor zowel de clubcoach/leraar als de TSC om het 
(kandidaat) selectielid uit de selectieprocedure of selectie te halen. De gedragsregels zijn 
hierin leidend. Alle, tot dan, gemaakte kosten door I.T.F. Nederland dienen dan terug te 
worden betaald. 
Indien het (kandidaat) selectielid minder ernstig wangedrag vertoont, zoals 
bijvoorbeeld; te laat komen, afwezigheid op (team)trainingen, verkeerde 
(sponsor)kleding/beschermingen ed., dan kan de TSC besluiten om punten af te trekken 
bij het (kandidaat) selectielid voor de volgende selectieperiode. Bij herhaaldelijk 
vertoon van minder ernstig wangedrag kan dit leiden tot dezelfde maatregelen als bij 
vertoon van ernstig wangedrag. De TSC bepaalt of het wangedrag behoort tot ernstig 
wangedrag of minder erg wangedrag. De TSC wijst (kandidaat)selectieleden op de tenets 
van Taekwon-Do en acht (kandidaat)selectieleden zich daaraan te houden. 
Indien een selectielid afwezig is op trainingen, zonder van tevoren een aanvraag voor 
afwezigheid te hebben gedaan bij de TSC en toestemming heeft gekregen, dan kan de 
TSC beslissen het selectielid voor de lopende selectieperiode (en derhalve ook het 
toernooi) uit te sluiten. 
 

 5.  Communicatie met en door TSC 
 
De TSC vindt het belangrijk dat (kandidaat)-selectieleden voldoende geïnformeerd zijn 
en worden over de selectieprocedure en het toernooi. De communicatie is primair een 
taak van de teammanager.  
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Ondanks dat de teammanager tijdens de presentatie op de Kick-off training en daarna 
zoveel mogelijk informatie doorgeeft, worden kandidaat 
selectieleden/clubcoaches/leraren ook sterk aangeraden zelf op zoek gaan naar 
informatie via de websites van I.T.F. Nederland, AETF en I.T.F. Wereld, alsmede de 
officiële Facebookpagina van een EK/WK.  
 
De communicatie met de teammanager over de selectieprocedure en het toernooi 
EK/WK verloopt via de clubcoach of de leraar van het (kandidaat) selectielid. Alleen 
indien anders aangegeven kan hiervan worden afgeweken.  
De communicatie zal zoveel mogelijk digitaal verlopen (e-mail: tsc@itf-nederland.nl) of 
via de website van I.T.F. Nederland.  
 
De TSC streeft ernaar om z.s.m. te reageren op e-mail van clubcoaches of leraren. 
Mondelinge mededelingen worden niet geregistreerd en (kandidaat) selectieleden en/of 
coaches kunnen hier dan ook geen rechten aan ontlenen. 
 
Na bekendmaking van de selectie zal er, voorafgaand aan het toernooi, een speciale 
Whatsapp-groep worden aangemaakt, waarvoor alle deelnemers, clubcoaches en TSC 
leden worden uitgenodigd. In deze Whatsapp-groep wordt voorafgaand aan en tijdens 
een EK/WK relevante informatie uitgewisseld. Het niet volgen van de gedragsregels van 
deze Whatsapp-groep kan leiden tot verwijdering uit de Whatsapp-groep 
 

6.  Financiën 
Bij inschrijving voor een EK en/of WK spelen ook diverse financiële zaken die hieronder 
te lezen zijn. 
 

6.1 Inschrijfgeld  
Een van de voorwaarden om ingeschreven te worden voor een selectieperiode is het 
volledig en tijdig betalen van het inschrijfgeld van €125,- voor een EK/WK. Hierop zijn 
de volgende uitzonderingen:  
 Kandidaat selectieleden die op het meest recente toernooi individueel Europees- of 

individueel Wereldkampioen zijn geworden, hoeven geen inschrijfgeld te betalen 
voor het eerstvolgende toernooi. 

 Indien kandidaat selectieleden zich in 1 kalenderjaar inschrijven voor de 
selectieprocedure voor een EK en WK, bedraagt het inschrijfgeld voor het eerste 
toernooi €125,- en voor het tweede toernooi € 100,-.  

Mocht een kandidaat selectielid na de Kick-off training niet worden geselecteerd, dan 
krijgt deze €100,- retour bij een betaling van €125,- of €75,- euro retour bij een betaling 
van €100,-. Bij een afzegging na het inschrijven voor een selectieperiode zal er geen 
restitutie plaats vinden van het inschrijfgeld.  

6.2 Prijzengeld  
Selectieleden en teams die een podiumplaats behalen op het EK zullen hiervoor 
prijzengeld ontvangen.  
Hieronder een overzicht van het prijzengeld per individuele prestatie: 

 1ste plaats €150,- 
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 2de plaats €100,-  
 3de plaats €75,- 

 
Hieronder een overzicht van het totaal prijzengeld per pre-arranged sparring team:  

 1ste plaats €75,- p.p. 
 2de plaats €50,- p.p. 
 3de plaats €37,50 p.p. 

 
Hieronder een overzicht van het totaal prijzengeld per team (sparring, tul, power en 
special technique):  

 1ste plaats €50,- p.p. 
 2de plaats €35,- p.p. 
 3de plaats €25,- p.p. 

 
De symbolische uitreiking van het prijzengeld zal op het eerstvolgende NK worden 
gedaan. De daadwerkelijke uitkering van het prijzengeld zal z.s.m. na het toernooi 
worden gedaan op het IBAN-nummer wat bekend is in het I.T.F. Nederland 
ledenadministratiesysteem. 
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7. Reis en verblijf EK/WK 
 
De TSC streeft ernaar om als een volledig Nederlands team naar EK’s/WK’s te reizen.  
Als er voor een groepsreis wordt gekozen, zijn alle selectieleden verplicht met deze 
groepsreis mee te gaan. De TSC zal na bekendmaking van de selectie z.s.m. alle 
informatie verstrekken hierover. Een indicatie van de kosten is voor het inschrijven 
voor een EK en/of WK op te vragen bij de TSC. De indicatie die de TSC zal geven is niet 
leidend. 
Mocht er niet gekozen worden voor een groepsreis, dan zal de TSC ruim van tevoren 
inventariseren welke vluchten/reizen er mogelijk zijn en welke kosten daaraan zijn 
verbonden. De TSC zal maximaal 2 preferente opties kenbaar maken aan de 
selectieleden en coaches.  Alleen voor deze opties worden de transfers naar het hotel 
geregeld. Van deelnemers wordt verwacht dat zij één van deze opties selecteren zodat 
zij op heenreisdatum aanwezig zijn en het team zoveel als mogelijk als geheel kan 
arriveren.  
Een minderjarig selectielid moet een verantwoordelijke, meerderjarige reisgenoot 
hebben en moet een schriftelijke en ondertekende verklaring van de ouders/voogd 
meenemen, waarin staat dat de minderjarige met de betreffende reisgenoot mag reizen.  
Indien een selectielid een gegronde reden heeft om af te wijken van de gestelde 
terugreis, dient dit schriftelijk en gemotiveerd bij de TCS kenbaar te worden gemaakt.  
De TSC besluit hierna of de reden voldoende is om de andere terugreis goed te keuren. 
Alle extra kosten die hier, eventueel, aan verbonden zijn komen voor rekening van het 
selectielid. Een afwijking voor een heenreis later dan de registratiedatum zal door de 
TSC nooit worden gehonoreerd. 

7.1 Hotel  
Vanuit de organisatie worden verplichtingen gesteld aan de keuze voor het hotel en het 
aantal te boeken verblijfsdagen. Deelnemers moeten verblijven in een door de 
organisatie voorgeschreven hotel. 
 

7.2 Reizen / verblijf coaches 
Clubcoaches zijn tevens verplicht met de groepsreis te reizen. Indien zij een gegronde 
reden hebben om af te wijken van deze regels dienen zij hier schriftelijk met gegronde 
reden toestemming voor aan te vragen bij de TSC. De TSC zal dan besluiten of een 
afwijking van de reisdag mogelijk is.  Ook dienen zij in hetzelfde hotel te verblijven als 
het Nederlands team. Indien een clubcoach niet tegelijk met het Nederlands team reist, 
is hij/zij zelf verantwoordelijk voor reis, transfer etc.   

7.3 Reizen / verblijf supporters 
Supporters dienen hun eigen vervoer en verblijf te regelen. Verblijf in hetzelfde hotel als 
de deelnemers is niet toegestaan.  
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8.  Toernooidagen 
 

8.1 Weging 
Een selectielid is ten alle tijden zelf verantwoordelijk om op gewicht te zijn tijdens de 
weging van een EK/WK als deze voor individueel sparren is geselecteerd. Indien een 
selectielid niet op gewicht is, en daardoor wordt gediskwalificeerd, moet het 
inschrijfgeld worden terugbetaald aan I.T.F. Nederland. 

8.2 Aanwezigheid selectieleden 
Alle selectieleden dienen op alle toernooidagen aanwezig te zijn op het toernooi, mits 
anders door de TSC is besloten.  
Door de TSC worden tijdens het toernooi teamactiviteiten georganiseerd. Dit betreffen 
onder andere trainingen, evaluaties etc. Deze teamactiviteiten zijn verplicht voor alle 
selectieleden.  
 

8.3 Gebruik medicatie 
Indien een selectielid medicatie gebruikt dient het selectielid, of de clubcoach, zelf te 
controleren of deze medicatie op de dopinglijst voorkomt. De dopinglijst is op te vragen 
bij de TSC. Mocht het medicijn op de dopinglijst voorkomen, dan dient er overleg 
gepleegd te worden met de TSC.  
Bij vaststelling van dopinggebruik, zonder geldige doktersverklaring, door de arts van 
het toernooi, zal het selectielid alle door I.T.F. Nederland gemaakte kosten moeten 
terugbetalen. Verdere disciplinaire maatregelen zal de TSC in samenspraak met het 
bestuur van I.T.F. Nederland. 
 

8.4 Sponsoring  
Deelname aan EK of WK wordt met betrekking tot kleding en uitrusting (deels) 
gesponsord. Informatie over sponsoring zal gedurende de selectieprocedure worden 
verstrekt door de Sponsorcommissie.  
 

8.5 Persoonlijke sponsoring 
Persoonlijke sponsoring is toegestaan op niet-wedstrijddagen en wanneer er geen 
dresscode is afgesproken. Persoonlijke sponsoring moet echter wel door de TSC worden 
goedgekeurd en mag in geen geval in strijd zijn met het sponsorcontract van I.T.F. 
Nederland en de regelgeving van I.T.F. Wereld. Voor nadere informatie hierover kan 
contact worden opgenomen met de Sponsorcommissie.  
Verder informatie over sponsoring zal gedurende de selectieprocedure worden 
verstrekt door de Sponsorcommissie. 
 

8.7 Eindevaluatie  
Na afloop van het EK/WK zal er door de Communicatiecommissie binnen twee weken 
een evaluatie opgesteld en verstuurd worden naar de selectieleden zodat, met de 
uitkomsten, de selectieperiodes in de toekomst kan worden verbeterd. Deze evaluatie is 
verplicht voor alle kandidaat selectieleden en clubcoaches. Het niet invullen van de 
evaluatie kan worden gezien als klein wangedrag. 
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9.  Samenwerking  
 

De TSC tracht zoveel mogelijk samen te werken met de WSC-commissieleden, 
clubcoaches en eventueel andere commissieleden. Op deze manier verkrijgen de 
(kandidaat) selectieleden zoveel mogelijk kennis. Ook kan de TSC Taekwon-Do technisch 
advies vragen aan de WSC en clubcoaches op diverse gebieden. 
Om deze samenwerking twee kanten op te laten gaan kunnen alle (kandidaat) maximaal 
1x per kalenderjaar gevraagd worden om te assisteren op een scheidsrechtercursus. 
Hierbij kunnen de (kandidaat)selectieleden kennis en ervaring opdoen met het 
elektronisch scoresysteem en scheidsrechters.  
Bij een afwijzing van een (kandidaat) selectielid voor het assisteren bij een 
scheidsrechtercursus, zal de TSC het (kandidaat) selectielid vragen voor de volgende 
cursus. Bij een tweede afwijzing kan de TSC besluiten om het (kandidaat) selectielid 
alsnog niet te selecteren. 

10.   Dankwoord 
 
Het bedenken en schrijven van een selectieprocedure is een tijdrovende en 
ingewikkelde klus. 
 
De huidige selectieprocedure is mede mogelijk gemaakt door: 
 

 Teammanager:  Vincent Vrijsen  
 Bondscoach:   Stephen Tapilatu  
 Bondstrainer: Randy Brouwer  

 
De selectieprocedure is met de grootste zorg samengesteld. Mochten hier toch vragen of 
opmerkingen over zijn, dan kunnen deze naar tsc@itf-nederland.nl worden gestuurd. 
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Bijlage 1 ‐ Gedragsregels 

(Kandidaat) selectieleden hebben te allen tijde een voorbeeldfunctie. Zij zijn het 
visitekaartje van I.T.F. Nederland en dienen zich hier ook naar te gedragen. (Kandidaat) 
selectieleden worden geacht zich aan onderstaande regels te houden. 
	
Algemeen 
• Iedereen behoort elkaar met respect te behandelen. We volgen allemaal de tenets en 
de eed. 
• Iedereen wordt geacht het I.T.F. Protocol te kennen en daarnaar te handelen. 
• De uitslag van een wedstrijd wordt altijd gerespecteerd. De enige personen die tegen 
een uitslag in kunnen gaan zijn de Bondscoach, Bondstrainer en de Teammanager. 
Clubcoaches mogen dit ook na overleg met de TSC. 
• Iedereen zorgt dat zijn/haar vuilnis netjes in de daarvoor bestemde vuilnisbakken 
wordt gegooid. 
• Van iedereen wordt verwacht dat zij zich gedurende een kampioenschap en 
daarbuiten met respect gedragen ten aanzien van de organisatie en de scheidsrechters. 
• Het gebruik van stimulerende middelen is voor alle (kandidaat) selectieleden ten 
strengste verboden. Zie hiervoor ook het dopingreglement van de I.T.F. Wereld. 
• Men wordt geacht zich sportief te gedragen, zowel op de mat als daarbuiten. 
• Van ieder (kandidaat) selectielid wordt verwacht dat hij zich voor 100% inzet, zowel 
op de mat, als in de mentale voorbereiding. 
• Van alle betrokkenen wordt verwacht dat zij zich aan het I.T.F. Nederland sociaal 
mediabeleid houden. Denk hierbij aan uitingen van logo’s anders dan die van de sponsor 
van I.T.F. Nederland en geen uitingen op de dag van competitie. 
	
(Kandidaat)	selectieleden 
• (Kandidaat) selectieleden dienen hun gegevens up to date te houden en eventuele 
wijzigingen tijdig door te geven aan de Teammanager. 
• Gebruik van alcoholische dranken is voor alle selectieleden niet toegestaan gedurende 
het gehele toernooi. Aanbevolen wordt om minimaal twee maanden van tevoren geen 
alcoholische dranken meer te nuttigen. Het gebruik van andere stimulerende middelen 
wordt helemaal afgeraden. 
• Voor senioren geldt dat zij tijdens het afsluitende feest alcoholische dranken mogen 
nuttigen, zij het met mate en nooit in bijzijn van junioren. 
• Voor het eindfeest zal bekend gemaakt worden of de junioren ook mee mogen. Indien 
de junioren niet mee mogen zal er 1 aangewezen meerderjarig persoon achterblijven in 
het hotel. Deze meerderjarig persoon zal de leiding hebben over, en aanspreekpunt zijn 
voor de junioren. 
• Selectieleden moeten zelf in het bezit zijn van alle beschermingsmaterialen, 
verkrijgbaar via de sponsor, in de rode en blauwe kleur. 
• Er wordt verwacht dat selectieleden gemaakte afspraken nakomen. Zoals bijvoorbeeld 
afgesproken tijden voor gezamenlijk eten, verzameltijden en rusttijden. Specifieke 
afspraken zullen op het toernooi bekend worden gemaakt. 
• Van selectieleden wordt verwacht dat zij geen overlast veroorzaken. 
• Het gebruik van ‘social media’ is alleen toegestaan in vrije tijd. Tijdens de wedstrijden 
in de sporthal, na bedtijd, tijdens het eten, situaties in groepsverband en tijdens 
besprekingen is het gebruik van mobiele apparatuur niet toegestaan. 
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• Selectieleden zullen kamers met elkaar delen, niet met overige familieleden of 
bekenden. De TSC zal de kamerindeling bij aankomst in het hotel bekend maken.  
• Er wordt van je verwacht dat je op dagen dat je zelf geen competitie hebt wel aanwezig 
bent om je teamleden aan te moedigen. Mocht er een goede reden zijn om dit niet te 
doen, dan moet eerst aan de TSC toestemming worden gevraagd. 
• Het dragen van de aangewezen sponsorkleding tijdens competitiedagen. 
• Het deelnemen aan het maken van een teamfoto is verplicht. 
• De TSC verwacht dat de selectieleden elkaar steunen en aanmoedigen tijdens 
toernooidagen. Indien men de sporthal wil verlaten, naar de tribune wil of iets dergelijks 
dient men dit te melden bij de TSC zodat zij op de hoogte zijn.  
	
Coaches	EK	en	WK 
Clubcoaches worden verwacht op iedere GWT aanwezig te zijn en van hen wordt tevens 
verwacht om actief aan de training deel te nemen. 
Voor de clubcoaches gelden naast de algemene gedragsregels ook de volgende regels: 
• Indien een clubcoach vanuit eigen beweging, zonder overleg met de TSC, protest 
aantekent tegen een beslissing, bestaat de mogelijkheid dat de kosten hiervoor voor 
eigen rekening komen.  
• Clubcoaches hebben een voorbeeldfunctie voor supporters en selectieleden en dienen 
zich hiernaar te gedragen. 
• Bij het niet volgen van de gedragsregels kan de TSC een clubcoach voor een volgend 
EK/WK uitsluiten. 
	
Supporters 
• Supporters kunnen geen kamers in hetzelfde hotel als de selectie te boeken. Dit in 
verband met het teamgevoel. 
• Supporters die zich misdragen kunnen worden geweigerd in de toekomst mee te gaan 
naar een EK/WK. 
 
Tijdens alle selectietrainingen en op wedstrijddagen wordt er sponsorkleding gedragen 
en wordt er gebruik gemaakt van, door de sponsor beschikbaar gestelde, spullen. Bij 
twijfel, neem dan contact op met de TSC. 
 
Indien men zich niet aan deze gedragsregels houdt zal de TSC na overleg een 
bijbehorende sanctie toepassen. Hiervan wordt verslag uitgebracht naar het bestuur van 
I.T.F. Nederland. 
 
Door inschrijving aan een selectieperiode wordt akkoord gegaan met alle genoemde 
rechten en plichten. 
 


