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Commissiereglement poomsaewerkingscommissie
Doel
De poomsaewerkingscommissie wilt het bestuur van Taekwondo Vlaanderen ondersteunen door het
geven van advies en het uitwerken van voorstellen met betrekking tot poomsae.

Beleid
De poomsaewerkingscommissie overziet alle poomsae-gerelateerde doelstellingen van de federatie,
gaande van talentdetectie tot vormingen.
1. Taekwondo Vlaanderen wil de komende olympiade inzetten op talentdetectie en begeleiding van
poomsae-atleten. Om dit te realiseren werden volgende acties gepland:

Organisatie van talentdetectietrainingen en regionale poomsaetrainingen;

Ondersteunen van wedstrijdatleten in hun voorbereiding voor internationale wedstrijden;

Ondersteunen van wedstrijdatleten tijdens internationale wedstrijden.
2. Taekwondo Vlaanderen werkt aan een kwaliteitsverhoging binnen de scheidsrechteropleiding.
De scheidsrechteropleiding en -bijscholing zal in een nieuw jasje worden gestoken. Er wordt onder andere
een online leerplatform ontwikkeld dat alle TKDV-scheidsrechters de kans geeft om zich te allen tijden bij
te scholen en zo hun kennis up to date te houden.
3. Taekwondo Vlaanderen wilt het scheidsrechterkorps vergroten.
Door de rol van scheidsrechter op te nemen in het kupgradenprogramma van de federatie wilt
Taekwondo Vlaanderen de taekwondoïn al van jongs af aan laten kennismaken met het ‘scheidsrechtergebeuren’. Daarnaast wilt Taekwondo Vlaanderen aan de hand van de kwaliteitslabels clubs stimuleren
om actiever opzoek te gaan naar potentiële scheidsrechters binnen hun club.
4. Taekwondo Vlaanderen ondersteunt de organisatoren van TKDV-poomsaewedstrijden.

Profiel
ALGEMEEN
 18 jaar worden in het jaar van deelname of ouder
 In het bezit zijn van minstens een TKDV erkende 1ste DAN Kukkiwon
 In het bezit zijn van een geldige TKDV-licentie
POOMSAETRAINERS EN -COACH
 In het bezit zijn van minstens een VTS-initiator diploma
SCHEIDSRECHTERZAKEN
 In het bezit zijn van een nationaal scheidsrechterniveau B1

Takenpakket



Organisatie van 10 regionale poomsaetrainingen per jaar;
Organisatie van poomsae talentdetectietrainingen;
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Organisatie van een high level poomsae seminarie met een Koreaanse grootmeester;
Organisatie van minstens één opleidings- en bijscholingsmoment voor scheidsrechters per jaar;
Coördinatie én aanwezigheid van scheidsrechters op TKDV-wedstrijden;
Afvaardiging van TKDV-scheidsrechters naar internationale wedstrijden;
Opvolgen van veranderingen in het internationale wedstrijdreglement en dit vertalen in het TKDVreglement;
Talentdetectie;
Optimaal begeleiden van talentvolle atleten;
Selectie voor internationale wedstrijden;
Melden van problemen aan Taekwondo Vlaanderen website;
Meewerken aan 4-jaarlijks beleidsplan.

De poomsaewerkingscommissie vergadert minstens één keer per jaar. Voor de vergadering sturen zij een
uitnodiging naar het secretariaat van Taekwondo Vlaanderen en nadien het verslag van de vergadering.
Het ondersteunend personeelslid houdt de verslagen van de voorgaande vergaderingen bij op het
secretariaat.

Verwachtingen
ALGEMEEN
 Aanwezigheid op het high level poomsae seminarie;
 Constructief bijdragen aan de commissievergaderingen en discussies.
POOMSAETRAINERS EN -COACH
 Aanwezigheid als trainer op regionale poomsaetrainingen en/of poomsae talentdetectietrainingen;
 Voordragen van talentvolle atleten voor selecties van trainingen, internationale stages en wedstrijden;
 Als poomsaecoach: deelname aan de WT-coachopleiding elke 2 jaar.
SCHEIDSRECHTERZAKEN
 Ondertekenen van de scheidsrechtergedragscode en deze volgen;
 Aanwezigheid op de TKDV-wedstrijden. Er wordt verwacht dat de TKDV-scheidsrechter voorrang geeft
aan TKDV-wedstrijden boven andere wedstrijden;
 Aanwezigheid op de TKDV-scheidsrechtervorming, minstens één keer om de 2 jaar (bij voorkeur
jaarlijks);
 Als WT-scheidsrechter: deelname aan de IR bijscholing elke 2 jaar;

Extra informatie
TKDV-WEDSTRIJDEN
De scheidsrechtercoördinator doet voor elke TKDV-wedstrijd een oproep naar de gekende TKDV
poomsae-scheidsrechters. Hij geeft vervolgens aan of je op de wedstrijd verwacht word.
Op de TKDV-wedstrijden voorzien de organisatoren steeds een maaltijd en een vergoeding.
SCHEIDSRECHTERS
Als scheidsrechter poomsae onderscheidt men volgende niveaus:
 C – nationaal niveau
 B3 – nationaal niveau
 B2 – nationaal niveau
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B1 – nationaal niveau
A3 – internationaal niveau
A2 – internationaal niveau
A1 – internationaal niveau
S – internationaal niveau

De commissie kan TKDV-scheidsrechters die voldoen aan de voorwaarden voor IR voordragen aan het
bestuur voor deelname aan deze vorming.
Indien er een budget is voorzien voor de jaarlijkse IR-bijscholing wordt dit verdeeld over de verschillende
deelnemers die zich het jaar voordien hebben ingezet als IR scheidsrechter op de TKDV-wedstrijden en die
de TKDV-vorming én de WT IR refresher course in Europa volgden.
De TKDV-scheidsrechter die eveneens IR is kan steeds deelnemen aan internationale wedstrijden als
scheidsrechter. Echter wordt er geacht dat de TKDV-scheidsrechter steeds voorrang geeft aan TKDVwedstrijden boven andere wedstrijden. Bij deelname aan een wedstrijd buiten België brengt de
scheidsrechter in kwestie steeds de PWC vooraf op de hoogte.
Indien er budget is voorzien voor TKDV IR scheidsrechters voor deelname aan WT-wedstrijden, wordt dit op
basis van volgende voorwaarden verdeeld:
 De TKDV IR scheidsrechter heeft zich in het voorbije jaar ingezet als IR scheidsrechter op de TKDVwedstrijden (minstens 50% aanwezigheid) en nam deel aan de TKDV-vorming.
 De TKDV IR scheidsrechter die als scheidsrechter naar een WT-wedstrijd gaat heeft dit op voorhand
doorgegeven aan de PWC.
 De TKDV IR scheidsrechter brengt voor 15 juni en 15 december een overzicht van de kosten mét
bewijzen binnen van de verplaatsingen naar WT wedstrijden. Hiervoor wordt het kostenformulier
gebruikt dat via email wordt overgemaakt aan sporttechnisch@taekwondo.be
 De verplaatsing gebeurt steeds vanuit België naar de wedstrijd en terug, tenzij een andere optie
goedkoper is.
Twee maal per jaar (juni en december) wordt een verdeling opgemaakt van het beschikbare budget en
wordt de eventuele kostenvergoeding uitbetaald. Het beschikbare budget wordt pro rata verdeeld met
een maximum van 50% van de verplaatsingskosten.
REGIONALE POOMSAETRAININGEN
Jaarlijks vinden er 10 regionale poomsaetrainingen plaats te Wommelgem. Deze trainingen staan enkel
open voor actieve wedstrijdatleten. Atleten kunnen ofwel geselecteerd worden door de TKDV
poomsaetrainers of kunnen zelf hun kandidatuur insturen naar de PWC en het secretariaat.
POOMSAE TALENTDETECTIETRAININGEN
In december 2020 vond de allereerste poomsae talentdetectietraining plaats. Deze trainingen staan open
voor alle leden van TKDV. Voorwaarden voor deelname zijn:
 Minstens een gele band (8e kup);
 Minstens 1 taegeuk kennen;
 Interesse hebben om deel te nemen aan poomsaewedstrijden in de toekomst (of dit reeds doen).
Tijdens deze trainingen worden er géén nieuwe taegeuks aangeleerd. De focus ligt op het verbeteren van
de gekende taegeuks.
TKDV-POOMSAE COACH
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De TKDV-poomsae coach is verantwoordelijk voor de begeleiding van wedstrijdatleten. In samenspraak
met de gehele PWC waakt hij/zij mee over de selectie van atleten voor internationale wedstrijden.
De TKDV-poomsae coach kan jaarlijks de kosten van de WT-bijscholing terugkrijgen.

Kandidaatstelling
Kandidaten voor deze commissie dienen tijdig hun kandidatuur in te dienen bij de jaarlijkse oproep of een
gemotiveerde kandidatuur in te dienen bij het bestuur. Deze motivatie bestaat minstens uit het duiden dat
je voldoet aan de voorwaarden én wat de meerwaarde van je kandidatuur is voor de commissiewerking.
De aanstelling van commissieleden gebeurt, zoals beschreven in het Intern Reglement, door het bestuur
van Taekwondo Vlaanderen. Zij beslissen eveneens over de oprichting, doelstelling, bevoegdheden en
ontbinding van de commissie, en kan deze te allen tijde wijzigen.

Bijlagen
DEELNAMEVOORWAARDEN TKDV-SCHEIDSRECHTERVORMING
 In het bezit zijn van een geldige TKDV-licentie
 16 jaar worden in het jaar van deelname of ouder
 In het bezit zijn van minstens een 2e kup
 Poomsaekennis: 1 tem. 8
 Tijdig en correct aangemeld zijn voor de vorming
DEELNAMEVOORWAARDEN WT-SCHEIDSRECHTERVORMING
 In het bezit zijn van een geldige TKDV-licentie
 In het bezit zijn van een geldige WT-licentie (of bereid zijn deze aan te vragen)
 21 jaar zijn of ouder
 In het bezit van een TKDV-erkende 4e DAN Kukkiwon
 Poomsaekennis: 1 tem. 16
 Voorgedragen worden door de PWC aan het bestuur van Taekwondo Vlaanderen
GEDRAGSCODE SCHEIDSRECHTERS

WEDSTRIJDREGLEMENT POOMSAE

TKDV-SELECTIEREGLEMENT
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