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Taekwondo Center Purmerend (TCP) staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hoorn, inschrijfnummer 40624348. 

TCP is aangesloten bij de Taekwondo Bond Nederland (TBN), onder aansluitnummer TV120154. 
De TBN is erkend door de European Taekwondo Union (ETU), World Taekwondo, het NOC*NSF en het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

 
 
 

 
 

 

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN seizoen 2017/2018 

zondag 26 november 2017 
 

Aan alle leden en ouders/verzorgers, 

 

Hierbij het programma voor de clubkampioenschappen, a.s. zondag 26 november. 

Genoemde tijden zijn een indicatie. Zorg in ieder geval dat je een half uur van tevoren aanwezig bent voor het 

onderdeel waaraan je als eerste zal meedoen. 

 

9:00 zaal open 

10:00 – 11:00 pupillen, inclusief prijsuitreiking 

11:00 – 13:00 stijl (61 deelnemers over twee velden) 

13:00 – 13:30 lunch 

13:30 – 14:30 breektesten (61 deelnemers over twee velden) 

14:30 – 16:30 (plm 70 partijen over twee velden) 

16:30 – 17:00 prijsuitreiking 

 

Voor alle deelnemers (behalve de pupillen) geldt: neem je presentielijst mee. 

Voor degenen die meedoen aan sparring: denk eraan al je sparring beschermers mee te nemen. 

 

Alvast veel plezier en succes toegewenst! 

 

Tevens is deze brief een oproep om nog enkele vrijwilligers (ouders) te werven voor de clubkampioenschappen. 

Wie wil meehelpen kan zich via onderstaande aanmelden. Taken zijn: 

- Wedstrijdadministratie (bijhouden van uitslagen, tijdwaarneming bij sparringwedstrijden). 

- Catering: ondersteuning van de barcommissie, o.a. bestellingen van scheidsrechters opnemen en 

uitdelen. 

- Sparringdeelnemers helpen hun beschermingsmaterialen aan te trekken. 

- De zaal klaarmaken (dit gebeurt op zaterdagavond). 

 

Tot zondag! 

 

Trainers en bestuur Taekwondo Center Purmerend 

 

 

Aanmeldstrook voor vrijwilliger op de clubkampioenschappen 

 

Naam: 

 

S.v.p. uiterlijk inleveren op donderdag 23 november. 


