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Organisatie: OH DO KWAN VENLO 
 
Plaats: sporthal Ruben Kogeldans, Hagerhofweg 21, 5912 PN  Venlo  
 
Datum: Zondag 16 April 2023 
 
 

 
Voor wie Let op het is een breedte sport Toernooi! 
                           Taekwondoka’s, jongens en meisjes vanaf 6 tot en met 17 jaar. C,B 

en A klasse. 
            I.v.m. een maximum aantal van 110 deelnemers vragen wij u zo  

                       spoedig mogelijk te reageren vol is vol. 
 
Inschrijf Geld: 10 euro per deelnemer. 
Het geld dient uiterlijk op 07 April 2023 overgemaakt te zijn op: 

 

Bankrelatie: Rabo bank Tegelen IBAN NL24RABO0150533438 

 
Programma: 08.15 uur   Zaal open 
 08.20 – 09.00 Weging 
 09.00 – 09.15 uur  Openingswoord 
 09.15 – 14,30 uur  Wedstrijden 
 Prijsuitreiking op de velden 
 Tijden onder voorbehoud 
 
Wedstrijdregels:Bij pupillen, aspiranten, cadetten C + B  is hoofdcontact NIET 

toegestaan.  
                           Dus alleen bij de CADETTEN A klasse en JUNIOREN  zijn 

hoofdtreffers toegestaan! 
 
                           LET OP! Cadettenverklaring op papier meenemen en bij de weging 

overleggen. Indien deze verklaring niet getoond kan worden of niet 
is ondertekend door een ouder of voogd wordt desbetreffende 
deelnemer uitgesloten van deelname.  

 
 De organisatie behoud zich het recht voor om indien nodig 

poules samen te voegen. 
 
Wedstrijdduur: pupillen 2 x 1 minuut met een halve minuut pauze 

Aspiranten, cadetten, 2 x 1,5 minuut met een halve minuut pauze 
Junioren 2 x 2 minuten met een halve minuut pauze 
 

 



     Sparring Toernooi Venlo 2023          

  

 

 
 
Coach: Per deelnemende vereniging worden drie coachkaarten verstrekt. 

Alleen deelnemers en coaches worden in de zaal toegelaten. De 
coaches worden geacht  in sportkleding gekleed te zijn.   

 Tevens verwachten wij dat de coaches minimaal 18 jaar zijn.  
 
Scheidsrechters: Per deelnemende vereniging wordt gevraagd om  

tot 8 deelnemers 1, tot  16 deelnemers 2 en boven de 16 
deelnemers 3 scheidsrechters te leveren.  
Ook evt vrijwilligers voor achter de tafels zijn welkom! 

      Voor aanvang van de wedstrijden worden de scheidsrechters  
     nader geïnformeerd over bijgevoegde wedstrijdregels.   
De namen van de scheidsrechters en vrijwilligers ook gelijk op 
het inschrijf formulier vermelden. 

 
 
 
Deelname voorwaarden:  

 Alle deelnemers en deelneemsters worden geacht op eigen risico  
 aan de wedstrijden deel te nemen.  

Door deelname verklaren zij zich akkoord de vereniging  c.q. de 
organisatie te vrijwaren van elke aansprakelijkheid. 
Iedere vereniging zorgt voor eigen bescherm middelen.  
Hogo, hoofd-, kruis-, onderarm- en scheen/wreefbeschermers, gebit 
beschermers zijn VERPLICHT!!! (volgens WTF regelement) 

 

Zaalregels: Het  is de aanwezigen TEN  STRENGSTE VERBODEN om in de zaal  te 
eten en te drinken. Straatschoenen zijn eveneens verboden. 

 
Sluitingsdatum:  Vrijdag 31 Maart 2023 
 Door bijgevoegd inschrijfformulier ingevuld te mailen aan  
 Bern Daniëls 
 
Informatie: Bern Daniëls Tel: 06-47938344 
 E-mail: Sabumbern1960@gmail.com 
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