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5-9 In alle vroegte werden Master Chris en ik naar Schiphol gebracht. Het vliegtuig zou om 7 uur
vertrekken en dat kun je helaas niet halen met het openbaar vervoer.
Uiteindelijk was iedereen aanwezig en gingen we inchecken. De vlucht ging voorspoedig, via
München naar Bari in Italië.
De ontvangst was geweldig, allemaal Grand Masters stonden voor ons klaar. En twee bevallige jonge
dames met bloemen. Even later bleek dat dat helaas niet voor ons was, maar voor de ITF president,
professor Master Ri Yong Son. Maar toch even genoten van de
aandacht.
Uiteindelijk met de bus naar het inschrijfhotel, dat duurde daar erg
lang. Na ongeveer 4 uur wachten kon er worden ingeschreven en
gewogen. Daarna kon eenieder naar het hotel.
Omdat we de lunch gemist hadden werd besloten om samen met GM
Hutchison en Walter Livingston uit eten te gaan in Andria. Dat was erg
lekker en gezellig.
6-9 Een dagje vrij en dus een gelegenheid voor site seeing. Met 9 mensen zijn we naar Barletta
gegaan om daar het kasteel te bewonderen.
Een erg gezellige en warme dag die we afsloten met een etentje
met het hele NL-team in Andria.

7-9 De umpire meeting stelde niet zoveel voor, maar er was wel gelegenheid om met het nieuwe
computersysteem te oefenen. De niet Europeanen snapten daar vaak niet zoveel van. Ik heb aan een
aantal mensen het scoring apparaat uitgelegd.
’s Avonds de openingsceremonie van de WK. Niet bijzonder spectaculair, de dans en muziek was niet
zo mijn smaak. Gelukkig lag het hotel op loopafstand, dus we konden eerder terug.
8-9 De eerste toernooidag. Ik was ingedeeld als hoekscheidsrechter, maar aangezien niemand
vertrouwd was met het computersysteem, werd ik snel achter de jurytafel gevraagd.
Er werd gestart met Tuls, voor aan de jurytafel een rustige start. Maar wel goed opletten dat
iedereen de scores had doorgegeven.
9-9 Ons hele team werd verplaatst van veld 1 naar veld 3. En zo werden ook de andere velden
verplaatst. Na nog wat Tuls, gingen we verder met sparring.
Op zich is het niet zo moeilijk, maar je moet wel de hele tijd goed opletten. Op het scherm kun je zien
welke hoeker wat scoort en wanneer. Verder moet je daar de verplichte techniek aanvinken als de
matter dat aangeeft. En natuurlijk moet je de waarschuwingen en minpunten noteren en ook nog de

tijd in de gaten houden. Dus als je dat mag doen van 09.00 –
20.00u, dan ben je aan het eind van de dag best moe. En dan
mag je nog 2 dagen.
’s Avonds een lang en interessant gesprek gehad met de
Amerikaanse Master en Taekwon-Do historicus George Vitalis en
de Ierse Masters Barrett en Jacob. Erg interessant om te horen
wat die allemaal weten en meegemaakt hebben. En veel
gelachen, met name om de Ierse humor. Ondanks dat je op tijd
zou willen gaan slapen, ga je dan toch niet vroeg naar bed.
10-9 Wederom werden we verplaatst, nu naar veld 4. Wat de precieze reden daarvan is werd niet
medegedeeld, maar wellicht houd het je scherp.
Vandaag weer sparring, waaronder ook team-sparring. We kregen te horen dat ze achter lagen op
het schema, dus er moest flink doorgewerkt worden.
Opvallend is wel dat de matscheidsrechters weinig aandacht geven aan te lage trappen en
vasthouden. Met name bij de dames leek het vaak op een knuffelpartij in plaats van een
sparringspartij.
We kregen complimenten van de organisatie dat we snel en goed werkten, dat is natuurlijk altijd fijn
om te horen.
11-09 We starten met de finales van de veteranen dames. Er zijn best goede veteranen, de ervaren
knokkers die een dagje ouder zijn geworden. Maar er zijn ook veteranen die na hun 40e of 50e pas
begonnen zijn met Taekwon-Do. Dat verschil is wel erg groot. Zo’n partij is
dan ook niet echt leuk.
Daarna mochten we samen met veld 5, waar Sabum Johan zat, de speciale
technieken gaan beoordelen. Veel scheidsrechters lopen dan weg of gaan
ergens zitten waar ze slecht zichtbaar zijn. Dus van 2 velden met
scheidsrechters konden we net één veld maken. Ik was in dit geval de
tijdwaarnemer en Sabum Johan mocht de technieken beoordelen. Ook hier
zie je weer scheidsrechters die niet echt begrijpen waar het om gaat. Het
juiste deel van de voet moet de plank raken en dat gebeurde vaak niet.
We waren pas tegen negen uur terug in het hotel, dus even snel eten en
daarna omkleden.
De bus zou ons de volgende dag om half acht ophalen, dus ’s avonds alvast de koffer ingepakt.
12-09 Na een vroeg ontbijt de koffers gepakt en naar de bus gelopen. Afscheid genomen van diverse
mensen en op weg om nog een aantal andere deelnemers op te halen, waaronder het NL-team.
De terugreis was prima, via Stuttgart met een beetje vertraging naar Schiphol.
Master Paul sprak ons nog even toe, bedankte ons voor de inzet en wenste ons een goede reis naar
huis. De reis naar huis ging weer samen met Master Chris, maar dit keer met de trein.
Dit WK helaas geen medailles, maar wel weer goede ervaringen opgedaan.
Bij deze wil ik alle WK-gangers bedanken voor de mooie tijd en op naar de volgende.
Taekwon,
Sabum Peter Vergroesen

