
Verslag WK 2015 Plovdiv, Bulgarije 

De reis naar Plovdiv, Bulgarije, verliep prima. 

In het hotel aangekomen bleken er weer een aantal zaken niet 

handig geregeld te zijn. Maar dankzij de inbreng van Sabum Johan 

en Master Paul, was toch iedereen in het juiste hotel ingedeeld. 

Tijdens het seminar, hetgeen een mix was tussen een IIC, ITS en een 

scheidsrechters training, werd er door SGM Hwang de puntjes op 

de ‘i’ gezet. Fijn om dan te zien hoe goed wij als Nederlanders 

daarop aansluiten. 

Een belangrijk item wat werd vermeld betreft het internationaal instructeurschap. Je dient minimaal 

1 keer per 3 jaar een IIC te volgen, om je licentie van International Instructor te behouden. 

Doe je dat niet, dan vervalt je licentie en daarmee je recht om examens af te nemen. Hoe strikt de 

ITF zich daaraan gaat houden zal de toekomst uitwijzen, maar het klok erg serieus. 

Uiteraard is het altijd goed om diverse seminars te volgen om je kennis en kunde als instructeur up-

to-date te houden. 

 

Bij het congres waren er een aantal belangrijke zaken. 

Als eerste ontving Master Paul een onderscheiding voor de bijdrage 

aan de ITF. Hetgeen je vrij mag vertalen als een blijk van 

waardering voor de TIN. 

Verder werden er een aantal mensen gepromoveerd, waarvan de 

volgende de belangrijkste zijn voor ons. 

De nieuwe Grand Masters: 

GM Hutchison (Schotland), GM Prewitt (Wales), GM Yeo (Zweden) 

Daarna kwam het grote nieuws dat de voorzitter van de ITF, Prof. 

Chang Un, zijn functie neerlegt. Hij wordt opgevolgd door Master Ri Yong Son. 

Verder nieuws is dat de WK junioren/veteraren in 2016 in Andria, Italië wordt gehouden en de WK 

senioren 2017 in Pyongyang, Noord-Korea. 

Bij de wedstrijden werd ik ingedeeld bij de power breaking en special techniques. Een onderdeel wat 

ik op een WK nog niet eerder had gedaan. Dus leerzaam om ook dat eens mee te maken. En dan 

blijkt dat de reglementen niet alles afdekken, waardoor er weer onrust ontstaat. Zelfs bijna een 



protest, voordat we begonnen waren. Ik zal wat voorstellen doen richting ITF om het e.e.a. aan te 

passen. 

 

De eerste dag was erg rustig, omdat de meeste deelnemers eerst de Tuls en Sparring willen doen. 

Maar er werden wel al enkele eliminatie rondes gedaan. De dagen daarop was er wat meer te doen 

en waren er enkele erg mooie technieken gedemonstreerd. Bij het power breaken blijk men toch 

vaak te hoog in te schatten, waardoor men al niet door de eliminatie ronde komt. 

Mike Bloks wist met sparring een verdiende 3e plaats te bereiken, in een grote poule. 



Op zaterdagavond waren de spectaculaire finales van de heren en dames teams in het oude 

Romeinse theater. Echt een geweldige ambiance en een super goede sfeer. 

 

Op zondagochtend hadden we vrij, wat ik nog niet eerder heb meegemaakt. Dus met een aantal 

mensen site seeing gedaan in Plovdiv. Best wel een mooie stad, vooral het oude gedeelte, waar het 

theater ook een deel van is. 

Later die dag waren nog de finales van de zelfverdediging voor mannen en vrouwen. Dit zou 

uitgezonden worden op de Bulgaarse TV. Ik werd gevraagd om mee te beoordelen en mocht als 

center referee plaats nemen. Er werd gewerkt met het nieuwe electronische systeem, wat erg goed 

werkte. Erg gemakkelijk en snel. Dit systeem werd ook gebruikt bij de Tuls en de Sparring. 

Maandagochtend even uitslapen en in het begin van de middag met de bus naar Sofia. Hoewel de 

motor van de bus zeker 5 keer stil viel, zijn we toch op tijd op het vliegveld aangekomen. Daar had de 

vlucht een uur vertraging omdat er nog passagiers van een andere vlucht mee moesten. 

Uiteindelijk was ik om kwart over twaalf ’s nacht thuis. 

Bij deze wil ik alle WK gangers bedanken voor de mooie tijd en op naar de volgende. 

 

Taekwon, 

Sabum Peter Vergroesen 


