
 

 

 

 

 

Openingswoord Voorzitter 

 

Beste Masters, Instructeurs en leden, 

 

Met veel genoegen presenteer ik u de eerste 

nieuwsbrief van het nieuwe bestuur van ITF 

Nederland.  

 

Na een roerig eind van 2011 zijn wij als 

bestuur heel enthousiast op vele fronten bezig 

zoals jullie nu wel kunnen lezen. Alle 

bestuursleden hebben er erg veel zin in en met 

een mix van jong elan en wat ouderen is dit 

wel de juiste combinatie. 

 

Wij proberen toekomstgericht aan de slag te 

gaan en willen ervoor zorgen dat ITF 

Nederland zowel nationaal als internationaal 

staat als een huis, qua organisatie en 

professionaliteit. Alleen gaat het niet van de 

één op andere dag en daar hebben wij ook uw 

hulp bij nodig. Niet alleen meevaren , af en toe 

ook aan de riemen trekken en onderweg samen 

genieten van de zon, wind door de haren en het 

uitzicht om zo gezamenlijk onze bestemming 

te bereiken. 

 

Met vriendelijk groet, 

 

Master James Tjin-A-Ton 

 

 

Implementatie/start beleidsplan 

 

De implementatie is in volle gang. Er is 

gekozen voor een aantal speerpunten: 

 

- Een nieuwe website als modern en    

representatief communicatiemiddel 

- Stroomlijnen van commissiebeleids- 

en uitvoeringsplannen met een daarbij 

behorende begroting 

- Het opzetten van een rijkserkende 

opleiding volgens de richtlijnen van 

de Kwalificatie Structuur Sport 
(KSS) voor onze leraren (zie elders 

nieuwsbrief) 

- ITF erkende programma’s ontwikkelen 

- Continueren en verbeteren van gezond 

(financieel) management, creëren 

nieuw ledenadministratiesysteem  

 

 

 

 

Nieuw logo ITF en gebruik ervan 
 

Sommige instructeurs hebben het misschien al 

gezien op verschillende websites maar nu is 

het dan ook officieel: de wereldorganisatie, 

ITF, heeft een nieuw logo. 

 

 
 

Het logo is ontworpen om de ITF te 

onderscheiden van andere organisaties die het 

“oude” logo ook gebruiken. Overigens mag het 

oude logo ook nog gebruikt worden.  

 

Voor het gebruik van dit nieuwe logo zijn 

enkele voorwaarden gesteld door de ITF. Deze 

zijn terug te lezen in een handleiding. 

Belangrijk is het om deze goed door te lezen, 

want bij misbruik is de nationale organisatie, in 

ons geval ITF-Nederland, juridisch 

aansprakelijk. De handleiding is op te vragen 

bij het bestuur van ITF-Nederland en 

verschijnt binnenkort op de website. 

 

 

Uitnodiging NTA op lerarentraining 

 

Het bestuur van ITF-Nederland heeft in 

samenspraak met de Commissie Techniek en 

Opleidingen de Nederlandse Taekwon-Do 

Associatie, NTA, uitgenodigd om aanwezig te 

zijn en mee te trainen op de lerarentraining op 

29 april 2012. 

 

Deze uitnodiging is positief ontvangen binnen 

de NTA en brengt aansluiting van de NTA bij 

ITF-Nederland een stap dichterbij.  

 

 

Nieuwe website 
 

Met groot genoegen kan het bestuur mededelen 

dat eind april of begin mei ITF-Nederland een 

nieuwe website zal hebben. De oude website  

 



 

 

 

 

 

voldoet niet meer aan de eisen van een 

professionele organisatie. 

 

Het bestuur heeft verschillende offertes 

bekeken en vergeleken. Uiteindelijk is hieruit 

de passende offerte gekozen. 

 

Wij willen iedereen bedanken die zich de 

afgelopen tijd heeft ingezet om de nieuwe 

website tot stand te laten komen. In het 

bijzonder Sabum Edwin van der Lee. 

 

 

25 jarig bestaan ITF-Nederland 

 

Sommigen van jullie zullen dit logo misschien 

herkennen, anderen niet. Maar hiermee is het 

25 jaar geleden allemaal begonnen. 

 

 
 

 

 
 

Het logo van de ITF-Belangengroep en de originele 

plaque van de ITF!!! 

 

Onder leiding van Grand Master Bos werd de 

ITF-Belangengroep Nederland opgericht. In 

1992 is ITF-Nederland officieel opgericht door 

Sahyun James Tjin-A-Ton en Sabum Kiet 

Tjon-A-Pauw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkende ITF Taekwon-Do opleiding 

 

Leider Sportieve Recreatie (opleiding) 

Met de komst van de nieuwe Kwalificatie 

Structuur Sport (KSS) is er een aantal jaren 

geleden meer lijn gekomen in de opleidingen 

bij sportbonden. De NSA (Nederlandse Sport 

Alliantie), waar ITF-Nederland lid van is, heeft 

in dat kader haar RSL-A opleiding omgevormd 

tot een competentiegerichte opleiding, met als 

nieuwe naam: Leider Sportieve Recreatie 

(LSR) niveau 2 en niveau 3. 

Een competentie is een samenspel tussen 

kennis, vaardigheden en houding op een 

bepaald gebied. In dit geval ITF-Taekwon-Do. 

Vaardigheden en houding kunnen de 

vrijwilligers niet uit de boeken of vanachter 

hun bureau leren. Dit moeten zij in de praktijk 

ervaren. Daarom bestaan de LSR-opleidingen 

uit veel praktijkopdrachten. Theorie vormt 

daarbij een ondersteunende rol. Consequentie 

is wel dat de cursisten veel zelfdiscipline 

moeten hebben om een opleiding op niveau 2 

of 3 te voltooien.  

Taekwon-Do als instrument voor sociale 

ontwikkeling. Met het diploma in bezit kun je 

binnen de sportieve recreatie alle kanten op. 

Denk naast sportverenigingen aan 

welzijnswerk, club- en buurthuiswerk, 

sporthalbeheer, jeugdvakantiewerk, 

speeltuinwerk, campings, recreatiebedrijven, 

evenementorganisaties, outdoorbedrijven en 

het gevangeniswezen. Voor basisschoolleiders 

en leidinggevenden in de buitenschoolse 

opvang is het een vermeerdering van kennis. 

Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op 

bevoegde Leiders Sportieve Recreatie. Deze 

opleiding biedt vele 

samenwerkingsmogelijkheden.  

Vacature: Trainers-training,  Opleider Leiders 

Sportieve Recreatie (LSR) met een 

specialisatie Taekwon-Do. 

In samenwerking met de NSA (Nederlandse 

Sport Alliantie) wordt een aantal docenten van 

de ITF-Nederland opgeleid tot Opleider LSR 

niveau 2 en 3. Zij kunnen dan leraren van de 

ITF-Nederland opleiden in samenwerking mee 

en onder licentie van de NSA. 



 

 

 

 

 

Functie: Opleider Leiders Sportieve Recreatie 

(LSR) niveau 2 en niveau 3 

 

Vereisten:  

Een afgeronde opleiding CIOS (Sport en 

Bewegen) of ALO  

Lid van ITF-Nederland 

Bereid zijn tot een volledige opleiding bij de 

NSA tot docent LSR 

Meer informatie en aanmelden voor 16 

april bij Sabum Robert Boer, 

robertboer@lycos.com of secretariaat@itf-

nederland.nl 

 

Jaroslaw Suska komt naar Nederland 

 

Kisport kondigt hierbij met groot genoegen aan 

dat 5-voudig Wereld Kampioen en 19-voudig 

Europees Kampioen Jaroslaw Suska en zijn 

assistent Daniel Dziala naar Nederland komen. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met Sabum Harry van Schaik van Kisport of 

naar de website gaan: 

suska.kisport.nl 

 

 

Commissiebijeenkomst 

 

Op 15 april zal het nieuwe bestuur in gesprek 

gaan met de verschillende commissies en haar 

leden. In deze afstemmingsbijeenkomst zal het 

gaan over het verder stroomlijnen van 

commissiebeleids- en uitvoeringsplannen met 

een daarbij behorende begroting. 

 

Daarnaast is met de benoeming van het nieuwe 

bestuur een nieuwe taakverdeling ontstaan. Om 

de zaken soepel te laten verlopen is het goed 

om met elkaar door te nemen welke persoon 

waarvoor aanspreekpunt is. Zo kunnen we de 

communicatielijnen kort en transparant 

houden. 

 

 

Ledenadministratie loopt 

 

Vanaf heden is te melden dat de 

ledenadministratie haar achterstand heeft 

weggewerkt. Bij deze zouden wij Margot 

Elbersen alvast willen bedanken voor het  

 

 

 

goede werk. Contact: secretariaat@itf-

nederland.nl 

 

 

Danexamens en aanvragen hiervan lopen 

 

Naast de ledenadministratie kunnen wij u ook 

melden dat de aanvragen met betrekking tot de 

Danexamens lopen. Sabum Carlo van de Braak 

bedankt hiervoor. 

 

 

Scheidsrechtercursus B en D 

 

Op zaterdag 10 maart jl. vonden de eerste 

scheidsrechterscursussen plaats van 2012. Het 

betrof hier de D- en B-cursus. Het werd een 

dag met een klein gezelschap: vijf deelnemers 

voor de D- en twee voor de B-cursus. Voor 

Sabumnim Emiel Kloor, het nieuwste lid van 

de WSC, was dit de eerste maal dat hij de 

cursus van de kant van cursusleider 

meemaakte. 

  

Het ochtendgedeelte bestond, zoals 

gebruikelijk, uit een presentatie en discussie 

waarin de theorie van het scheidsrechteren 

behandeld werd. In de middag werd er 

geoefend met praktische voorbeelden. 

Vanwege de kleine groep kon er diep ingegaan 

worden op diverse situaties en was er ook 

voldoende tijd en ruimte om iedereen goed te 

instrueren en te begeleiden. 

  

Kijk voor het complete verslag op de website 

van ITF-Nederland.  
 

 

Nieuwe commissieleden 

 

Wij zijn verheugd om u mede te kunnen delen 

dat sinds 1 maart 2012 de Wedstrijd- en 

Scheidsrechtercommissie (WSC) twee nieuwe 

leden heeft mogen begroeten. 

 

Ten eerste hebben wij Sahyunnim Coos van 

den Heuvel mogen verwelkomen binnen de 

Wedstrijdsectie. Deze was als externe adviseur 

reeds betrokken bij de WSC, maar zal vanaf nu 

naast zijn adviserende ook een uitvoerende rol 

gaan bekleden.  
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Het tweede nieuwe lid dat we graag aan u 

willen voorstellen is Sabumnim Emiel Kloor. 

Hij zal de Scheidsrechtersectie completeren. In  

 

deze functie zal Sabumnim Emiel gaan helpen 

met het geven van de scheidsrechtercursussen.  

 

Wij wensen Sahyunnim Coos en Sabumnim 

Emiel veel succes en vooral plezier in hun 

nieuwe functies. 

 
 

Kids Development Program  

 

Tijdens de 1
ste

 ITF 

Convention in 

Benidorm heeft de 

ITF haar programma 

voor de jongsten 

onder ons 

gepresenteerd. Nu 

kunnen wij melden 

dat vertaling naar het 

Nederlands is 

afgerond. Loet 

Coenen, Patrick den 

Hoed en Flip Kneppers hartelijke dank voor 

het vertalen! De vertaling is naar het 

secretariaat van de ITF gestuurd. Hier zal de 

Nederlandse versie worden gedrukt. Binnen 

enkele maanden zal Master Donato Nardizzi 

worden uitgenodigd om een Instructors Course 

te geven in Nederland. 

 

 

Nieuwe huisstijl ITF-Nederland 

 

In navolging van de nieuwe website, zal ITF-

Nederland ook een geheel eigen huisstijl 

krijgen. Op korte termijn zal het resultaat 

zichtbaar zijn. 

 

 

Herzien ITF-Nederland formulieren 

 

Op korte termijn zullen alle ITF-Nederland 

formulieren worden herzien. Deze zullen in de 

nieuwe huisstijl worden aangepast. Mocht u 

fouten of onjuistheden hebben gezien in de 

formulieren, laat het ons weten! 

 

 

Feedback richting het bestuur 

 

ITF-Nederland is een organisatie van en voor 

haar leden. Het bestuur en de verschillende 

commissies kunnen niet zonder uw hulp. Wij 

zouden u dan ook willen vragen om vooral uw 

mening te geven. Op deze manier kunnen wij 

snel inspringen op kansen of eventuele 

problemen.  

 

Mocht u steun nodig hebben dan kunt u 

natuurlijk ook altijd bij het bestuur terecht. Wij 

zullen dan kijken hoe we u op passende wijze 

kunnen helpen. 

 

 

Samenstelling Nederlands Team voor EK 

 

Het Nederlands Team is momenteel hard in 

voorbereiding voor het komende EK in 

Maribor, Slovenië. Het team bestaat uit de 

volgende personen: 

Bo Rook, Gabriéla Locatelli, Shannon 

Wouters, Booyarit Chaiyong, Jules Verkade, 

Andreea Tofan, Nina Meppelder, Bryan v.d. 

Westelaken, Jeremy Dijkstra, Iwan Clement, 

Tim Kool, Grady Rombout en Patrick den 

Hoed. 

 

Als coach gaan de volgende personen mee: 
Sahyun Willy van de Mortel 

Sabum Chiel Rombout 

Sabum Martin Schellens 

Sabum Harry van Schaik 

Boosabum Serhat Oguz 

Boosabum Armin Corputty 

 

Allemaal heel veel succes en plezier 

toegewenst! 

 

 

Nieuwsberichten op website ITF-Nederland 

 

Mocht u interessante, leuke, grappige, ernstige 

of andere berichten hebben dan kunt u deze 

sturen naar secretariaat@itf-nederland.nl. Deze 

berichten zullen dan geplaatst worden op de 

website. 

 



 

 

 

 

 

Komende evenementen 

 

15-04-2012  Commissie  

   bijeenkomst 

16-04-2012  Deadline Opgave 

   Opleiding LSR docent 

25-04-2012  Start Opleiding  

   LSR docent 

29-04-2012   Lerarentraining 

19-04-2012  EK 

03-06-2012  3
e
 Holland Cup 

 

 

 

30-06-2012 International Umpire 

Course 

23/23-09-2012  Jaroslaw Suska  

Seminar 

04-10-2012 World Cup 

28-10-2012 Battle of Utrecht 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur, 

 

Wouter Meijer 


