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  Aan: Deelnemers Taekwon-Do International Nederland 
  

Secretariaat: 

Els van den Berg 
Gutserstraat 89 

1033 RR AMSTERDAM 

 : 020-6335804 
E-mail: secretary@tin-itf.org 
 

    Amsterdam, 7 juli 2015 

 

Onderwerp:   1.      Scheidsrechter opleiding D/C  13 september 2015  

   2.      Bijscholing scheidsrechter  D/C/B/A-licentie 13 september 2015 
 

Zondag 13 september 2015 is er de jaarlijkse scheidsrechter opleiding c.q. bijscholingsdag (de bijscholing heeft een verplicht 

karakter (licentiebehoud- gewijzigd artikel scheidsrechtersregelement bijlage IV)). 

De aanmeldingsdatum sluit op 1 september 2015. 

Vriendelijk verzoek aanmeldingen voor deelname zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 september 2015 in te sturen per E-

mail; treasurer@tin-itf.org, dit om de voorbereiding te kunnen afstemmen op het aantal deelnemers. 

 

1.      Scheidsrechter opleiding D/C 13 september 2015    
Plaats  :  Sportcomplex Merwestein, Merweplein 1, 3430 AT Nieuwegein Tel: 030 - 6004260 

Deelname :  Voorwaarden voor deelname aan de D-opleiding: 

- minimaal in het bezit van de 4e Gup en 18 jaar of ouder 

   Voorwaarden voor deelname aan de C-opleiding: 

- minimaal in het bezit van de 1e Dan en D-licentie houder 

Opleidingsduur: Dagindeling: 13 september 2015  

*  10 uur privé-tijd voor studie 

* D-licentie: 

   1 dag theorie-/praktijkles met aansluitend theorie examen 

* C-licentie: 

    1 dag theorie-/praktijkles met aansluitend theorie examen 

 

Praktijk: 

* 3 wedstrijden; 

   D-opleiding: als hoekscheidsrechter fungeren 

   C-opleiding: als matscheidsrechter fungeren 

09.30 - 10.00 uur: verzamelen 

10.00 - 11.30 uur: theorie / cases 

11.30 – 12.00 uur: lunch (wordt verzorgd) 

12.00 - 15.30 uur: praktijk / cases 

15.30 - 15.45 uur: pauze 

15.45 - 16.15 uur: Theorie Examens 

 

Kosten  :  € 75,-- pp. te voldoen na ontvangst van de factuur. 

     Op ING rekening NL42 INGB 0009 4829 54 t.n.v. T.I.N.  o.v.v. opleiding D/C-licentie + naam 

 

Aanmelding  : Een volledig ingevuld aanmeldingsformulier (zie bijlage) + 1 pasfoto in JPG van iedere deelnemer. 

     vóór 1 september 2015 door de leraar van de school / vereniging mailen naar:  

     treasurer@tin-itf.org 

 

Toelichting: 

 School/vereniging krijgt een deelname bevestiging, wanneer aanmeldingsformulier en betaling zijn ontvangen. 

Let op het aanmeldingsformulier (door de leraar) moet vóór 1 september 2015 zijn ontvangen. 
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Bestuderen reglementen: 

Er wordt vanuit gegaan dat alle reglementen grondig bestudeerd zijn en dat men hiervan een goede parate kennis heeft. 

(de reglementen staan op de T.I.N.-site www.tin-itf.org ) 

 

Meenemen: 

- reglementen    

- klikkers en stokjes (voor opleiding C-licentie) 

- schrijfmateriaal en papier 

 

Kleding: marine blauwe pantalon, colbert en stropdas, wit overhemd met lange mouwen, witte sokken en overwegend wit    

 gekleurde (zaal) gymschoenen.  

 

2.      Bijscholing scheidsrechter  D/C/B/A-licentie  13 september 2015 

 

Plaats  :  Sportcomplex Merwestein, Merweplein 1, 3430 AT Nieuwegein      Tel: 030 – 6004260 

Deelname :  Voorwaarden voor deelname aan de bijscholing: 

- in het bezit van scheidsrechter- licentie D of hoger 

Kosten  :  € 25,-- te voldoen na ontvangst van de factuur. 

     Op ING rekening NL42 INGB 0009 4829 54 t.n.v. T.I.N.  o.v.v. bijscholing D/C/B of A-licentie + naam 

 

Aanmelding  : Een volledig ingevuld aanmeldingsformulier (zie bijlage) vóór 1 september 2015 door de leraar van  

      de school / vereniging  mailen  naar: treasurer@tin-itf.org    

 

Toelichting: 

 School/vereniging krijgt een deelname bevestiging, wanneer aanmeldingsformulier en betaling zijn ontvangen. 

Let op het aanmeldingsformulier (door de leraar) moet vóór 1 september 2015 zijn ontvangen. 

 

 

Dagindeling: 13 september 2015   

09.30 - 10.00 uur: verzamelen 

10.00 - 11.30 uur: theorie / cases 

11.30 – 12.00 uur: lunch (wordt verzorgd) 

12.00 - 15.30 uur: praktijk / cases 

15.30 - 15.45 uur: pauze 

15.45 - 16.15 uur: Theorie Examens 

 

  

 

Bestuderen reglementen: 

Er wordt vanuit gegaan dat alle reglementen grondig bestudeerd zijn en dat men hiervan een goede parate kennis heeft. 

(de reglementen staan op de T.I.N.-site www.tin-itf.org ) 

 

Meenemen: 

- reglementen    

- klikkers en stokjes  

- schrijfmateriaal en papier  

 

Kleding: marine blauwe pantalon, colbert en stropdas, wit overhemd met lange mouwen, witte sokken en overwegend wit · 

  gekleurde (zaal) gymschoenen.  

 

 
 

Met sportieve groet, 

 

Els van den Berg 

Secretariaat T.I.N. 
     

http://www.tin-itf.org/
http://www.tin-itf.org/

