
 

  

 
 

 

Jaarlijks organiseert Taekwondo Vlaanderen 6 TKDV-trainingen waarop alle leden aangesloten bij 

Taekwondo Vlaanderen welkom zijn. De TKDV-trainers zorgen ervoor dat de verschillende disciplines van 

taekwondo aan bod komen. Eénmaal per jaar komen de TKDV-trainers samen voor een TKDV-trainersdag. 

 

Daarnaast wilt Taekwondo Vlaanderen sterk inzetten op de ondersteuning van interclubwedstrijden om 

op die manier de drempel naar de TKDV-wedstrijden te verlagen voor de taekwondoïn. 

 

Met de ontwikkeling van een uniform federaal kupgradenprogramma en het trainersplatform wilt 

Taekwondo Vlaanderen eveneens zijn trainers en atleten ondersteunen in hun weg naar de zwarte gordel. 

 

 

▪ 18 jaar worden in het jaar van de kandidaatstelling of ouder 

▪ In het bezit zijn van een geldige TKDV-licentie 

▪ In het bezit van minstens een VTS-initiator diploma 

▪ Minstens een TKDV-erkende 2e Dan Kukkiwon 

 

 

▪ Plannen en organiseren van TKDV-trainingen; 

▪ Ondersteuning en opvolging bij organisatie van interclubwedstrijden; 

▪ Nakijken van oefeningenfiches voor het trainersplatform; 

▪ Verder optimaliseren van het trainersplatform;  

▪ Evaluatie en opvolging van het kupgradenprogramma. 

 

De sporttechnische commissie 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. 

 

 

▪ Aanwezig zijn op de TKDV-trainingen; 

▪ Actief gebruik maken van het trainersplatform; 

▪ Aanwezig zijn op de TKDV-high level seminars; 

▪ Aanwezig zijn op de TKDV-trainersdag; 

▪ Geregeld bijscholingen volgen georganiseerd vanuit VTS, VSF, ICES ... 

 

 

TKDV-TRAINERS 



 

  

 
 

Het TKDV-trainerscorps valt onder de sporttechnische commissie. Om hier deel van uit te maken moet je 

je kandidatuur indienen bij de sporttechnische commissie en het secretariaat. De specifieke voorwaarden 

die zijn opgesteld voor het TKDV-trainerscorps zijn: 

▪ In het bezit zijn van een geldige TKDV-licentie; 

▪ In het bezit van minstens een VTS-initiator diploma; 

▪ 21 jaar worden in het jaar van de kandidaatstelling of ouder; 

▪ Minstens een TKDV-erkende 2e Dan Kukkiwon; 

▪ De kandidaat heeft in de voorbije twee jaar deelgenomen aan minstens 6 TKDV-trainingen als lid; 

▪ De kandidaat heeft minstens 2 jaar leservaring binnen taekwondo (in de voorbije 5 jaar). 

 

De kandidatuur mag per mail worden ingediend bij de sporttechnische commissie en het secretariaat. Ze 

moet volgende zaken bevatten: 

▪ Korte motivatie; 

▪ Aantonen ervaring als trainer binnen jouw club; 

▪ Vermelden van gerelateerde diploma’s die je behaalde.  

 

Wanneer je kandidatuur wordt aanvaardt zal de kandidaat-trainer op 3 TKDV-trainingen proefdraaien. 

Indien hij/zij achteraf een positieve evaluatie ontvangt van de sporttechnische commissie wordt ze 

opgenomen in het TKDV-trainerscorps. 

 

Er wordt verwacht van alle TKDV-trainers dat zij aanwezig zijn op de TKDV-trainingen (indien er voldoende 

trainers zijn kunnen ze als atleet deelnemen) én dat ze minstens één keer in de twee jaar aanwezig zijn op 

de TKDV-trainersdag. 

 

 

 

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. 

 


