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Na twee jaar wachten willen wij iedereen van harte welkom heten op de 11e editie van de Holland Cup op 
29/5/22. Deelnemers kunnen deze 1daagse editie meedoen aan de onderdelen sparring en tul. Het toernooi 
zal worden georganiseerd onder de geldende COVID-19 richtlijnen van het RIVM en de gemeente Pijnacker.

Organisatie:   Tim Kool (VI),  Corine Kool (III)
Hoofdscheidsrechter: Rory de Vries (VI)
Plaats:   Sportcentrum “De Viergang”, Sportlaan 1b, Pijnacker

Datum:     Zondag 29 mei 2022 
Zaal open:     08.00 uur   
Meting jeugd:     08.00 tot 8.45 uur  
Weging junioren/senioren/veteranen: 08.00 tot 8.45 uur  
Extra weging senioren/veteranen:  11.00 tot 11.30 uur  
Scheidsrechtermeeting:   08.15 uur   
Coachmeeting:    08.45 uur   
Opening:     09.15 uur   
    

Deze editie van de Holland Cup kan er ingeschreven worden voor de onderdelen:

Deelname aan de Holland Cup is mogelijk voor jeugd, junioren, senioren en veteranen van alle graduaties. 
Voor een uitgebreide omschrijving van de onderdelen, indeling en regelgeving per onderdeel verwijzen wij u 
naar het Holland Cup wedstrijdreglement te vinden op www.hollandcup.net.

Deelnemernde Nederlandse/Belgische scholen dienen scheidsrechters te leveren volgens onderstaande 
richtlijn: 

Het leveren van extra scheidsrechters wordt altijd erg gewaardeerd.

* waarvan minimaal 1 matscheidsrechter
** waarvan minimaal 2 matscheidsrechters
*** waarvan minimaal 3 matscheidsrechters

Voor iedere ontbrekende, afwezige (zonder passende vervanging), te laat komende of voortijdig vertrekkende 
scheidsrechter wordt een boete van € 75,- achteraf in rekening gebracht. 

WEDSTRIJDINFORMATIE

PROGRAMMA

SCHEIDSRECHTERS

ONDERDELEN

ü	Tulü	Sparring

1 t/m 5 deelnemers:
6 t/m 10 deelnemers:
11 t/m 15 deelnemers:
16 t/m 20 deelnemers:

21 t/m 25 deelnemers:
26 t/m 30 deelnemers:
31 t/m 35 deelnemers:
36+ deelnemers:

min. 1 scheidsrechter
min. 2 scheidsrechters
min. 3 scheidsrechters*
min. 4 scheidsrechters*

min. 5 scheidsrechters**
min. 6 scheidsrechters**
min. 7 scheidsrechters***
min. 8 scheidsrechters***



Kleding scheidsrechters: Marineblauwe pantalon, wit overhemd, marineblauwe stropdas, 
    witte sokken, witte sportschoenen.

Tevens wordt er van iedere scheidsrechter verlangd om een bewijs van zijn/haar huidige licentie te kunnen 
overleggen indien gevraagd.

Deelnemende scholen mogen coaches aanleveren volgens onderstaande richtlijn:

Kleding:  Trainingspak, sportschoenen en handdoek
Minimum leeftijd: 16 jaar

Zondag 29/5/22 Aantal onderdelen
1 2

C-klasse jeugd/jun/sen/vet & A-/B-klasse jeugd € 27,50 € 37,50
A-/B-klasse jun/sen/vet € 30,00 € 40,00

Tribune (boven)*

0 - 10 jaar € 3,00
11 jaar en ouder € 5,00
*u krijgt toegang tot de tribunes boven.
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COACHES

INSCHRIJFGELD

1 t/m 5 deelnemers:
6 t/m 10 deelnemers:
11 t/m 15 deelnemers:
16 t/m 20 deelnemers:

21 t/m 25 deelnemers:
26 t/m 30 deelnemers:
30+ deelnemers:

max. 2 coaches
max. 3 coaches
max. 4 coaches
max. 5 coaches

max. 6 coaches
max. 7 coaches
max. 8 coaches

ENTREE TOESCHOUWERS
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De Holland Cup maakt onderscheidt in de volgende klassen:
C-Klasse: 10de kup tot en met 5de kup
B-Klasse: 4de kup tot en met 1ste kup
A-Klasse: 1ste dan en hoger

Individueel sparren
De sparring categoriën* worden onderverdeeld in de onderstaande poules:
Jeugd meisjes C-/B-klasse:  -130, -140, -150, -165, +165 cm
Jeugd jongens C-/B-klasse:  -130, -140, -150, -165, +165 cm
Jeugd meisjes A-klasse:  -145, -160, +160 cm
Jeugd jongens A-klasse:  -145, -165, +165 cm
Junioren dames B-/C-klasse:  -50, -60, +60 kg
Junioren heren B-/C-klasse:  -55, -65, +65 kg
Junioren dames A-klasse:  -45, -50, -55, -60, -65, +65 kg 
Junioren heren A-klasse:  -50, -56, -62, -68, -75, +75 kg
Senioren dames B-/C-klasse:  -60, -70, +70 kg
Senioren heren B-/C-klasse:  -65, -75, +75 kg
Senioren dames A-klasse:  -50, -56, -62, -68, -75, +75 kg
Senioren heren A-klasse:  -57, -63, -70, -78, -85, +85 kg

Veteranen dames A&B-/C-klasse: -62, +62 kg (A-/B-klasse worden samengevoegd)
Veteranen heren A&B-/C-klasse: -70, +70 kg (A-/B-klasse worden samengevoegd)

A-/B-klasse jeugd/veteranen en alle C-klasse deelnemers 1 ronde individueel sparring. 
A-/B-klasse junioren/senioren altijd 2 ronden individueel sparring. 

Individueel tuls
De tul categoriën* worden onderverdeeld in de onderstaande poules:
Jeugd meisjes: 10de –  9de kup / 8ste – 7de kup / 6de – 5de kup / 4de – 1ste kup / 1ste & 2de dan
Jeugd jongens: 10de –  9de kup / 8ste – 7de kup / 6de – 5de kup / 4de – 1ste kup / 1ste & 2de dan
Junioren dames: 10de – 8ste kup / 7de – 5de kup / 4de – 1ste kup / 1ste dan / 2de & 3de dan
Junioren heren: 10de – 8ste kup / 7de – 5de kup / 4de – 1ste kup / 1ste dan / 2de & 3de dan
Sen/vet dames: 10de – 8ste kup / 7de – 5de kup / 4de – 1ste kup / 1ste dan / 2de dan / 3de dan / 4de dan en hoger
Sen/vet heren:  10de – 8ste kup / 7de – 5de kup / 4de – 1ste kup / 1ste dan / 2de dan / 3de dan / 4de dan en hoger

C-klasse deelnemers 1 ronde vrije tul.
A-/B-klasse jeugd deelnemers 1 ronde verplichte tul. (uitgezonderd de tul voor de nieuwe graduatie)
A-/B-klasse junioren/senioren/veteranen 2 ronde verplichte tul.
*De organisatie behoudt het recht om bij alle categoriën de poules samen te voegen/te splitsen naar aanleiding van het aantal inschrijvingen

Voor meer informatie over de categoriën of regels verwijzen wij naar de Holland Cup regelset, welke te 
vinden is op www.hollandcup.net.

categorien

klassen
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Iedere deelnemer/schoolhouder is zelf verantwoordelijk dat hij/zij zonder fysieke of geestelijke beperkingen 
of medische indicatie aan dit toernooi deelneemt. De organisator is niet aansprakelijk voor tijdens het 
toernooi opgedaan schade/letsel ten gevolge van onzorgvuldig handelen. Mocht vanwege verwijtbaar gedrag 
de organisator aansprakelijk zijn dan gaat de aansprakelijkheid niet het maximum te boven van de door 
Sportschool Tim Kool afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. 
De Holland Cp wordt georganiseerd volgende de COVID-19 richtijnen van het RIVM in samenspraak met de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp. Van alle aanwezigen wordt verwacht dat zij zich aan deze richtlijnen houden 
en instructies van de organisatie opvolgen.
Foto en video materiaal gemaakt door de Holland Cup organisatie of door de organisatie aangewezen 
personen mogen publiekelijk worden gemaakt. Door aanwezig te zijn op het toernooi gaat men hiermee 
akkoord. 

Promotiemateriaal is niet toegestaan. In verband met de gemaakte sponsorafspraken is plaatsing alleen 
mogelijk voor de organisatie en diens sponsoren. Vlaggen van landen zijn toegestaan op de door de 
organisatie aangewezen plekken. Coaches, fotografen (die door de organisatie zijn aangewezen) en mensen 
met de juiste accreditatie, zijn de enige die mogen fotograferen/filmen bij de velden. Deelnemers/coaches 
mogen alleen fotograferen/filmen achter de hekken. 

De inschrijving zal verlopen via www.sportdata.org/taekwondo_itf. Hier kunt u op het event “Holland Cup” 
klikken om alle informatie te vinden.

Voor eventuele vragen, opmerkingen of technische problemen kunt u ook terecht op hollandcup@ftw-events.nl, 
 of op de telefoonnummers: 06-38427609 Tim Kool, 06-42127910 Rory de Vries.
ü	Registreren via Sportdata kan tot en met 15 mei 2022.
ü	Foutieve opgaven met de inschrijving, na de genoemde deadlines in Sportdata, welke consequenties 

hebben voor de poule indeling worden alleen gecorrigeerd tegen betaling van € 15,- administratiekosten.
ü	Bij uitschrijving/afmelding na de deadlines in Sportdata wordt er geen inschrijfgeld gerestitueerd.
ü	Deelnemers dienen ingeschreven te worden via de club/school waarbij hij/zij is aangesloten, tenzij 

anders is toegestaan door de organisatie.
ü	Door inschrijving gaat men akkoord met alle genoemde rechten en plichten die in de uitnodiging en 

de Holland Cup wedstrijdreglementen staan vermeld.

INSCHRIJVING

PERS EN PROMOTIEMATERIAAL

AANSPRAKELIJKHEID
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PLATTEGROND “DE VIERGANG”
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