
 

 

16e  Open Zeeuwse ITF Taekwon-Do  
Onderdeel van de ITF Master Series 

 

Zondag 25 maart 2018 
 

 

 

Special Techniques 

Team Sparren 
Pre Arranged 

Sparren 
Tuls 

Deelname is ook mogelijk voor  
ITF-Kids (5, 6 & 7 jaar) 

 



 

 

Wedstrijdinformatie 
De Open Zeeuwse wordt dit jaar voor de 16e keer georganiseerd door Taekwondo 

Middelburg, onder leiding van Sabum Nanne Boonstra. De ‘Open Zeeuwse’ maakt 

onderdeel uit van de ITF Master Series, onder auspiciën van ITF-Nederland. 

Hoofdscheidsrechter is Master Coos van de Heuvel. We werken met het elektronische 

systeem Sportdata. De wedstrijd is verdeeld in ITF-Kids, jeugd, junioren en senioren.  

 

Datum    : Zondag 25 maart 2018 

Plaats     : Sporthal De Kruitmolen, Middelburg 

  Kruitmolenlaan 127, Nederland 

Zaal open   : 8.00 

Weging en meting  : 8:30 – 9:15 uur (in de sporthal) 

Scheidsrechtersmeeting : 8:30 (in Grand cafe) 

Coachmeeting  : 9:00 (in de sporthal) 

Opening toernooi  : 9:30  

 

Leeftijd categorieën 

ITF Kids jongens en meisjes   : 5, 6 en 7 jaar (alle onderdelen zijn gemengd) 

Jeugd jongens en meisjes  : 8 t/m 13 jaar 

Junioren dames en heren  : 14 t/m 17 jaar 

Senioren dames en heren  : 18 jaar en ouder 

 

Deelnemers kunnen maar in één categorie uitkomen.  

 

Dit jaar kan er worden deelgenomen aan maar liefst 5 onderdelen: 

Tuls, Sparren, Special Techniques, Pre-Arranged en Team Sparren. 

 

Tul 

Tuls   

Gekleurde banden : 10e t/m 8e Gup, 7e t/m 5e Gup, 4e t/m 1e Gup  

Zwarte banden : 1e Dan, 2e Dan, 3e Dan, 4e Dan t/m 6e Dan 

 

ITF Kids   : Twee deelnemers lopen 1 vrije tul tegen elkaar.  

Gekleurde banden : Twee deelnemers lopen 1 vrije tul tegen elkaar.  

Zwarte banders : Twee deelnemers lopen 2 verplichte tuls tegen elkaar. De eerste 

aangewezen tul zal een van de laatste drie patronen zijn met betrekking tot het niveau 

van de graad van de divisie. De tweede aangewezen tuls is van patroon Chon-Ji tot en 

met het niveau van de graad van de divisie. De Juryvoorzitter zal de aangewezen 

patronen uit een mand trekken of elektronisch. 

 

10e - 9e gup   : Sayu of Chon-Ji 

8e gup   : t/m Dan-Gun 

7e gup   : t/m Do-San 

6e gup   : t/m Won-Hyo 

5e gup   : t/m Yul-Gok 

4e gup   : t/m Joong-Gun 

3e gup   : t/m Toi-Gye 

2e gup   : t/m Hwa-Rang 

1e gup   : t/m Choong-Moo 

1e dan   : t/m Ge-Baek 

2e dan   : t/m Juche 

3e dan   : t/m Choi-Yong 

4e dan en hoger  : t/m Moon-Moo 

 

Bij te weinig deelnemers in 1 klasse, worden klassen samengevoegd. 

 



 

 

Sparren 

Sparren 

B-Klasse ITF-Kids   : Witte band t/m blauwe slip (non-contact) 

B-Klasse jeugd : Witte band t/m blauwe slip (punt stop systeem) 

B-klasse junioren : Witte band t/m blauwe slip (punt stop systeem) 

B-klasse senioren : Witte band t/m blauwe slip (punt stop systeem) 

A-klasse jeugd : Blauwe band en hoger (doorgaand systeem) 

A-klasse junioren : Blauwe band en hoger (doorgaand systeem) 

A-klasse senioren : Blauwe band en hoger (doorgaand systeem) 

Team-event : Teams jeugd (punt stop systeem), Teams junioren en senioren       

   (doorgaand systeem) 

 

ITF Kids M&J  : -110, -120, -130, -140, -150, +150 cm  

Jeugd M&J   : -130, -140, -150, -160, -170, +170 cm 

Junioren dames  : -45, -50, -55, -60, -65 kg, +65 kg 

Junioren heren  : -50, -56, -62, -68, -75 kg, +75 kg 

Senioren dames  : -50, -56, -62, -68, -75 kg, +75 kg 

Senioren heren : -57, -63, -70, -78, -85 kg, +85 kg 

 

Wanneer deelnemers op de dag van de competitie hun geregistreerde lengte of gewicht 

hebben overschreden, kan hij of zij niet meedoen aan dat deel van het toernooi! Weging 

is volgens internationale regels: dobok broek en t-shirt met een tolerantie van 0,5 kg. 

Bij te weinig deelnemers in 1 klasse, worden klassen samengevoegd. 

 

Tijdsduur 

ITF Kids  : 1 x 1 minuut  

Jeugd    : 1 x 1,5 minuut 

Verlenging   : 1 x 30 sec., hierna golden point 

 

Junioren   : 1 x 2 minuten 

Senioren   : 1 x 2 minuten 

Verlenging   : 1 x 1 minuut, hierna golden point 

 

Finales A-klasse bij junioren en senioren 2 x 2 minuten (1 minuut rust). 

 

ITF Kids non-contact sparren 

Bij non-contact sparren gelden de volgende regels: 

 Geen contact maken 

 Zonder beschermers  

 Er zal gekeken worden naar technische uitvoering, originaliteit, sportiviteit en 

inzet. 

 

Semi-contact sparring I.T.F Taekwon-do regels 

 1 punt voor alle handtechnieken op hoofd en borst 

 2 punten voor alle trappen op de borst 

 3 punten voor alle trappen op het hoofd 

 

Sparring en tuls: knock-outsysteem 

 

Protest : Schriftelijk binnen 5 minuten, (na afloop van de ontmoeting) formulier 

verkrijgbaar bij WOC tafel tegen betaling van €50. 

 

De hoofdscheidsrechter heeft uiteindelijke beslissingsbevoegdheid. 

 

 



 

 

Pre Arranged Sparren 

A en B Klasse (jeugd, junioren en senioren) 

A klasse: 4e gup en hoger 

B klasse: 10e t/m 5e gup 

 

 Er zal gestreden worden volgens het KO systeem 

 Duur van de presentatie ligt tussen de 60 en 75 sec 

 Een team bestaat uit 2 personen (mag gemengd zijn) 

 

 

Teams Jeugd, Junioren en Senioren 

Team Sparren 

We maken onderscheid in drie klassen: 

 Jeugd A Klasse, vanaf 11 jaar t/m 13 jaar 

 Junioren A klasse 

 Senioren A klasse 

 

Algemene regels 

 Een team bestaat uit 3 deelnemers van dezelfde sekse 

 Alleen voor 4e gup en hoger 

 Rondes duren 1 x 2 minuten 

 Één reserve deelnemer is toegestaan 

 Tenzij anders is vermeld, gelden de ITF regels voor het teamsparren  

 Team mag worden samengesteld uit leerlingen van verschillende scholen 

 

Belangrijke extra regels voor de Team jeugd: 

 Rondes duren 1x 1,5 minuut  

 De wedstrijden zijn punt-stop  

 Alleen 11, 12 en 13-jarigen mogen meedoen 

 

Inschrijving teams 

Deelnemers aan teamonderdelen (team sparren en Pre-Arranged) dienen onder één club 

te worden ingeschreven. Voorbeeld:  

 Deelnemer 1 van Club A en Deelnemer 2 van Club B vormen een Pre-Arranged Team 

 Club A registreert Deelnemer 2 (van Club B) en schrijft het team in. 

 N.B.: Club A registreert NIET de individuele onderdelen van Deelnemer 2, die blijven 

onder Club B staan. 

 

 

Special Techniques 

Lengteklassen ITF-Kids en jeugd   

ITF-Kids jongens & meisjes (samen in 1 poule)  : -110, -130, -150, + 150 

Jeugd jongens     : -140, -160, +160 

Jeugd meisjes     : -140, -160. +160 

B-klasse jeugd     : 10e gup  t/m 5e  Gup  

A-klasse jeugd     : 4e gup en hoger  

 

Junioren en senioren 

B-klasse  : 10e t/m 1e Gup 

A-klasse  : 1e dan en hoger  

 

Bij te weinig deelnemers in 1 klasse, worden klassen samengevoegd. 

 

 Bij de ITF-Kids en jeugd wordt er onderscheid gemaakt naar lengteklasse. 

 Starthoogtes voor ITF-Kids worden op de dag zelf bepaald. De kinderen schoppen 

tegen een zachte bal. 



 

 

 ITF-Kids, jeugd en de junioren en senioren B-klasse springen alleen voor Nopi Chagi 

(gesprongen voorwaartse schop).  

 Bij de uitvoering is voor iedereen de schaartechniek verplicht.  

 

Junioren en Senioren Heren A-klasse maken 5 gesprongen technieken: 

1. Nopi Chagi - voorwaartse schop 

2. Dollyo Chagi - ronde schop 

3. Dwit Chagi - achterwaartse schop 

4. Bandae dollyo Chagi - tegengestelde ronde schop   

5. Nopi Yop Chagi - gesprongen zijwaartse hoogte sprong 

Junioren en Senioren Dames A-klasse maken 3 gesprongen technieken (1, 2 en 5). 

 

Bij het niet halen de aanvangshoogte van alle deelnemers geen prijzen, i.g.v. dat een 

deelnemer de hoogte haalt is er maar een prijs. De hoogtes worden niet verlaagd. 

 

Zie bijlage voor starthoogtes 

 

Beschermingsmateriaal sparren jeugd, junioren en senioren  

 Hoofdbeschermer is voor iedereen verplicht; 

 Jongens/heren dienen verplicht onder hun dobok een kruisbeschermer te dragen; 

 Zachte scheenbeschermers zijn toegestaan; 

 Te dunne/open handschoenen of bokshandschoenen zijn niet toegestaan; 

 Mondbeschermer verplicht. 

 

Indien er discussie ontstaat, heeft de hoofdscheidsrechter de uiteindelijke 

beslissingsbevoegdheid. 

 

Inschrijfgeld en entree 

1 onderdeel   (sparren / tul / springen) : € 25,- 

2 of 3 onderdelen  (sparren / tul / springen) : € 30,- 

 

Team Pre-Arranged     : € 15,- euro per team 

Team Sparring jeugd, junioren en senioren : € 20,- euro per team   

Entree toeschouwers vanaf 5 jaar   : € 3,50   

 

Scheidsrechters 

1 t/m 7 deelnemers   : minimaal 1 scheidsrechter 

8 t/m 15 deelnemers  : minimaal 2 scheidsrechters 

vanaf 16 deelnemers  : minimaal 3 scheidsrechters 

 

Kleding: Marine blauwe/zwarte broek, witte blouse, blauwe/zwarte stropdas, witte 

gympen. 

Voor iedere ontbrekende of afwezige scheidsrechter wordt een vergoeding van € 75,- in 

rekening gebracht. Dit bedrag dient contact betaald te worden op de wedstrijddag.  

 

Aantal Coaches 

2 coaches  : 1 tot en met 7 deelnemers 

3 coaches  : 8 tot en met 14 deelnemers 

4 coaches  : 15 tot en met 20 deelnemers  

5 coaches  : vanaf 21 deelnemers 

 

Verplicht  : trainingsbroek, handdoek en sportschoenen 

Minimum leeftijd : 16 jaar 

 

Aansprakelijkheid 

Iedere deelnemer/schoolhouder is zelf verantwoordelijk dat de hij/zij zonder fysieke of 

geestelijke beperkingen of medische indicatie aan dit toernooi deelneemt. 



 

 

De organisator is niet aansprakelijk voor tijdens toernooi opgedane schade/letsel ten 

gevolge van onzorgvuldig handelen. Door deelname gaat men hiermee akkoord. 

 



 

 

Inschrijving 

Inschrijving gaat via het online systeem Sportdata, https://tiny.cc/OZ2018. 

 

Deelname aan de Master Series Toernooien vindt plaats op basis van invitatie. Dit geldt 

voor scholen die (nog) geen lid zijn van ITF Benidorm (GM Trajtenberg). De organisatie 

behoudt zich het recht voor tot het al dan niet weigeren van niet-leden. Voor meer 

informatie: zie de By-Laws van ITF (http://www.taekwondoitf.org/rules/#contitution-

and-bylaws). 

 

Enkele belangrijke data: 

Vrijdag 2 februari 2018 De online registratie gaat open. 

Zondag 11 maart 2018 23.59 de online registratie via Sportdata sluit. 

Woensdag 14 maart 2018  De factuur wordt per email verzonden. 

Vrijdag 16 maart 2018  Laatste kans voor het (gratis) aangeven van aanpassingen. 

Zaterdag 17 maart 2018 De poules komen online. 

Zaterdag 17 maart 2018 Het gehele bedrag van de factuur dient op de bank rekening 

van de organisatie te staan. 

Woensdag 21 maart 2018 23.59 laatste mogelijkheid voor het maken van correcties en 

veranderingen (naam, leeftijd, geslacht, categorie etc) voor 

een bedrag van 10 euro per verandering! 

 Alle veranderingen moeten vooraf per email aan de 

organisatie worden gevraagd en deze zal goed bevonden 

moeten worden door de organisatie per email.  

 Het bedrag van de veranderingen moet contact voldaan 

worden op de dag van de wedstrijd. 

Donderdag 22 maart 2018 Definitieve lijsten met poules en loting komen online. 

Veranderingen zijn niet meer mogelijk! 

 

 Afmeldingen van ingeschreven deelnemers is gratis mogelijk tot zondag 11 maart 

23:59, nadien is men verplicht tot het betalen van de inschrijfgelden.  

 Door inschrijving gaat met akkoord met alle genoemde rechten en plichten die in de 

uitnodiging staan vermeld.  

 

Inschrijfgeld overmaken 

 

Het totaalbedrag moet zaterdag 18 maart 2018 op de rekening staan.  

 

Bank. Account name : ITF Nederland 

IBAN   : NL58 INGB 0001018058 

BIV   : INGBNL2A 

Omschrijving  : ‘Open Zeeuwse 2018’ + Clubnaam 

Bank adres : ING Bank N.V. Foreign Operation, PO Box 1800, 1000 BV  

   Amsterdam 

 

 

https://tiny.cc/OZ2018
http://www.taekwondoitf.org/rules/#contitution-and-bylaws
http://www.taekwondoitf.org/rules/#contitution-and-bylaws


 

 

Bijlage  
Starthoogte voor special techniques 
 

Heren 

Klasse Schop Starthoogte 

Jeugd jongens B klasse -140 cm Nopi 160 cm 

Jeugd jongens B klasse -160 cm Nopi 170 cm 

Jeugd jongens B klasse +160 cm Nopi 180 cm 

   

Jeugd jongens A klasse -140 cm Nopi 170 cm 

Jeugd jongens A klasse -160 cm Nopi 180 cm 

Jeugd jongens A klasse +160 cm Nopi 190 cm 

   

Junioren heren B klasse Nopi 210 cm 

   

Junioren heren A klasse Nopi 220 cm 

 Dollyo 200 cm 

 Dwit 190 cm 

 Bandae 190 cm 

 Nopi Yop 130 cm 

   

Senioren heren B klasse Nopi 200 cm 

   

Senioren heren A klasse Nopi 240 cm 

 Dollyo 220 cm 

 Dwit 210 cm 

 Bandae 210 cm 

 Nopi Yop 140 cm 

 

Dames 

Klasse Schop Starthoogte 

Jeugd meisjes B klasse -140 cm Nopi 160 cm 

Jeugd meisjes B klasse -160 cm  Nopi 170 cm 

Jeugd meisjes B klasse +160 cm Nopi 180 cm 

   

Jeugd meisjes A klasse -140 cm Nopi 170 cm 

Jeugd meisjes A klasse -160 cm Nopi 180 cm 

Jeugd meisjes A klasse +160 cm Nopi 190 cm 

   

Junioren dames B klasse Nopi 200 cm 

   

Junioren dames A klasse Nopi 210 cm 

 Dollyo 190 cm 

 Nopi Yop 120 cm 

   

Senioren dames B klasse Nopi 200 cm 

   

Senioren dames A klasse Nopi 220 cm 

 Dollyo 210 cm 

 Nopi Yop 120 cm 

 


