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Geachte ITF Nederland schoolhouder/leraar,

Hierbij nodigen we uw school uit voor de Sportschool Tim Kool Open 2017. Op 11 februari 2017 zullen wij 
dit toernooi organiseren speciaal voor alle beginnende Taekwon-Doïn B-klasse en voor de jeugd A-klasse 
van ITF Nederland in de onderdelen tul en sparring. Het toernooi moet vooral leerzaam en gezellig zijn voor 
zowel de deelnemers als de scheidsrechters. Om dit te kunnen doen hebben een maximum gesteld van 200 
deelnemers voor de Sportschool Tim Kool Open. 

We zullen de Sportschool Tim Kool Open organiseren in sporthal “Het Baken” aan Het Baken 2 in Pijnacker. 
Naast “Het Baken” is een groot parkeerterrein waar gratis geparkeerd kan worden. Uiteraard zullen we er 
alles aan doen om, zoals jullie van ons gewend zijn, de dag soepel te laten verlopen zodat we op tijd klaar 
zijn. We zullen tevens proberen met ‘groepen’ te werken, waardoor niet iedereen begin van de dag aanwezig 
hoeft te zijn. Informatie hierover volgt na de deadline op onze website en via social media.

Opde SSTK Open delen we de deelnemers niet in via de ‘standaard’ categoriën van toernooien, maar op basis 
van graduatie, lengte, gewicht en leeftijd. Op deze manier kunnen we met het kleine aantal deelnemers de 
meest eerlijke poules samenstellen. Iedereen kan ALTIJD meerdere partijen draaien door de herkansing- 
ronde, er zal geen knock-out systeem gehanteerd worden, meisjes en jongens kunnen tegen elkaar 
komen. Het inschrijfformulier zit als bijlage bij de e-mail. Let wel goed op dat alle gegevens (eerlijk) worden 
ingevuld zodat de poules goed kunnen worden samengesteld.

Om het vriendschappelijk te houden zullen we geen directe coaching toestaan. Natuurlijk moet er iemand 
van elke club aanwezig zijn om hun deelnemers te helpen, maar we willen het vooral vriendschappelijk 
houden. De insteek is: iedereen van elke club helpt elkaar. Het toernooi is ook bedoeld om de beginnende 
scheidsrechters te laten oefenen en de gevorderden scheidsrechters meer routine op te laten bouwen. Geef 
op het inschrijfformulier aan welke scheidsrechter(s) zouden willen helpen bij ons toernooi en voor welke 
functie(s) we ze kunnen inzetten. Per inschrijving vragen we minimaal 1 scheidsrechter te leveren. Meer 
scheidsrechters worden zeker gewaardeerd om de onafhankelijkheid te waarborgen.

Zoals jullie gewend zijn zal er tegen schappelijke prijzen eten en drinken beschikbaar zijn. Voor de kenners 
onder ons is dit bij “Cleem & Eric’s Toko”. Als afsluiting gaan we met alle vrijwilligers / coaches / scheidsrechters 
uit eten. Graag horen wij hoeveel mensen er van jullie club mee willen zodat we op tijd kunnen reserveren. Dit 
zal op eigen kosten zijn en wij zorgen voor een goed en betaalbaar restaurant. Details worden later bekend 
gemaakt.

Graag zien we je op 11 februari voor een leuke sportieve dag!

Met sportieve groet,
Sportschool Tim Kool

Informatie Sportschool Tim Kool Open
Datum:   Zaterdag 11 februari 2017
Locatie:   Sporthal “Het Baken” aan Het Baken 2, Pijnacker
Tijden:    Zaal open om 9:00. Begin toernooi groep 1 9:30. Verwacht aanvang groep 2 12:00.
Sparring:   1 ronde non-contact B-klasse t/m 8 jaar (optioneel). 1 ronde ITF punt stop regels  
    B-klasse. 1 ronde ITF doorgaand systeem regels A-klasse
Tul:    1 tul vrije keuze B-klasse. 1 tul verplicht A-klasse
Deelnemers:   alle leeftijden B-klasse en jeugd A-klasse.
Kosten:   €17,50 voor 1 onderdeel en/of 2 onderdelen
Prijzen:   Voor elke poule een 1, 2, 3 trofee en voor iedereen een deelname medaille.
Deadline inschrijven:Voor 4 februari 2017 (zie inschrijfformulier voor details)
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