
HANS RUIJS TOERNOOI 2019 
 
 

In the loving memory of Hans Ruijs 
 

 
 

Taekwondoka - Trainer - Coach 
 

27-02-1959 - 27-01-2018 
 
 
Beste sportschoolhouders, trainers, coaches, taekwondoka’s en belangstellenden,  
 
We zijn vereerd om u uit te nodigen voor de 2e editie van het Hans Ruijs Toernooi in de Jan 
Massinkhal in Nijmegen.  
De Jan Massinkhal was jaren geleden dé sporthal waar de Dutch Open werd georganiseerd.  
Hans Ruijs heeft als trainer/coach samen met zijn spelers het goud, zilver en brons behaald 
op dit prestigieuze wereldtoernooi met meer dan 1000 deelnemers. Landen als Chinese 
Tapei, Duitsland, België, Engeland, Noorwegen, Belarus, Turkije, Mexico, USA, Korea en 
velen anderen deden hieraan mee.  
 
Hans Ruijs was een groots man, trainer en coach en om hem te eren organiseren wij dit 
toernooi op deze voor ons memorabele plek.  
 
Spelers kunnen zichzelf hier verder ontwikkelen en genieten van deze prachtige sport op 4 
velden met Daedo Gen 2 en Daedo E-headgear voor cadetten a-klasse, junioren en 
senioren.  
Naast de individuele prijzen is er een clubklassement waarbij de eerste vijf clubs een beker 
winnen en speciale stijlprijzen voor de beste speler & speelster en beste jeugdspeler en 
jeugdspeelster van het toernooi.  
 
Wij hopen op veel belangstelling en deelnemers voor dit toernooi!  
 
Sportieve groet,  
 
Aimee Bungalembun en alle vrijwilligers van Taekwondo United  



HANS RUIS TOERNOOI 2019 

Promotor  
Taekwondo United onder auspiciën van de TBN en Taekwondo United  
Mevr. Aimee Bungalembun: 06-15123316  

Organisatie  
Maregonline: Dhr. Rakesh Gajadhar  
Scheidsrechters: Dhr. Mohammed Argoubi /  Dhr. Adri Timmermans 
Daedo gen 2: Dhr. Ali & Mevr. Mieke Tapia  

Plaats  
Jan Massinkhal  

Nieuwe Dukenburgseweg 5  
6534 AD 6524 TH Nijmegen  

Datum  

Zaterdag 22 juni 2019  

Programma  
07:00 - 08:00 uur: Weging pupillen & aspiranten  
08:30 - 08.45 uur: Meeting coaches  
09:00 - 13:00 uur: Start pupillen & aspiranten  
11:00 - 12:00 uur: Weging cadetten & junioren, senioren  
13.00 - 14.00 uur: Pauze  
13.30 - 14.00 uur: Prijsuitreiking pupillen, aspiranten  
14:00 - 18:00 uur: Start cadetten & junioren, senioren  
18:00 - 19:00 uur: Prijsuitreiking cadetten, junioren en senioren  
Tijdschema is onder voorbehoud en kan tijdens het toernooi aangepast worden.  

Wedstrijdregels  WTF-regels/TBN-
regels: K.O.-systeem  

Wedstrijdduur  
Pupillen : 2 x 1,5 minuten (30 sec rust)  
Aspiranten : 2 x 1,5 minuten (30 sec rust)  
Cadetten, junioren & senioren B/C: 2 x 1,5 minuten (30 sec rust)  
Cadetten, junioren & senioren A : 3 x 1,5 minuten (30 sec rust)  
Wedstrijdtijden zijn onder voorbehoud en kunnen voor en tijdens het toernooi worden 
aangepast.  



DAEDO PSS GEN 2 op 4 velden en E-HEADGEAR voor cadetten A, junioren en 
senioren.  
 
Prijzen  
Alle 1e, 2e en 3e individuele prijswinnaars ontvangen een grote medaille.  
De 5 clubs met de meeste prijzen ontvangen een clubbokaal.  
Er zijn 4 stijlprijzen, beker en oorkonde, uit te reiken voor beste talent meisje, beste talent 
jongen, beste speler en beste speelster op basis van prestaties, opvallend sportief gedrag of 
toonaangevend voorbeeldgedrag.  
 
Leeftijden  
Pupillen dames en heren 6 t/m 8 jaar  
Aspiranten dames en heren 9 t/m 11 jaar  
Cadetten dames en heren 12 t/m 14 jaar  
Junioren dames en heren 15 t/m 17 jaar  
Senioren dames en heren 18 jaar en ouder (17-jarige)  
Deelname bij de junioren en senioren tegelijk is niet toegestaan.  
 
Klasse  
2nd küp en hoger : A class  
6TH t/m 3RD küp : B class  
10TH t/m 7TH küp : C class  
 
Gewichtsklassen  
Pupillen: -21, -24, -27, -30, -34, -39, -44, +44 kg  
Aspiranten: -28, -32, -36, -40, -45, -51, -57, +57 kg  
Cadetten dames: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59 kg  
Cadetten heren: -33, -37, -41, -45, 49, -53, -57, -61, -65, +65 kg  
Junioren heren: -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78 kg  
Junioren dames: -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68 kg  
Senioren heren: -58, -68, -80, +80  
Senioren dames: -49, -59, -67, +67 kg  
 
Samenvoegingen vinden plaats conform de bijzondere wedstrijdbepalingen van 01-05-2013.  
 
Hoofdcontact Is NIET toegestaan bij de pupillen, aspiranten en cadetten B & C klassen, 
maar is wel toegestaan voor de cadetten A-klasse en alle junioren en senioren klassen.  
 
De weging:  
Bondspaspoort, geldig TBN betaalbewijs én geldig identiteitsbewijs dienen te worden 
getoond bij de weging.  
Alle deelnemers worden geacht op eigen risico aan de wedstrijden deel te nemen. Door 
deelname verklaren zij en/of hun wettelijke vertegenwoordigers zich akkoord de organisatie 
te vrijwaren van elke aansprakelijkheid. Kruis-, onderarm-, scheen-, mondbeschermer 
(transparant of wit), taekwondohandschoentjes, hoofdbeschermer en Daedo Sokjes (gen 2) 
t.b.v. PSS zijn verplicht en dienen door de deelnemers zelf te worden meegebracht.  
Daedo sokjes worden tijdens het toernooi verkocht door Daedo.  



Cadetten verklaring  
Alle cadetten die in de a-klasse starten zijn verplicht om een cadettenverklaring in te leveren 
conform regels van de TBN. Als deze al bekend is bij de TBN hoeft u verder niks extra’s te 
ondernemen.  

Coach  
Per 4 deelnemers of een deel daarvan wordt één coachkaart verstrekt met een  
maximum van 4 coaches. De coach dient tenminste 18 jaar oud en betalend bondslid te 
zijn en mag de competitieruimte alleen betreden in trainingspak en sportschoeisel. 
Identiteitsbewijs en betaalbewijs dient men op verzoek te kunnen tonen. Alléén deelnemers 
en coaches worden op de wedstrijdvelden toegelaten op vertoon van deelnemers- of 
coachkaart.  

Sluitingsdatum 16 juni 2019
Inschrijvingen ná deze datum worden niet meer geaccepteerd.  
Mutaties kunnen uitsluitend online via www.ma-regonline.com behandeld  
worden, mutaties aangeleverd per mail worden niet behandeld en niet beantwoord.  

Ompoulen  
Een deelnemer kan ompoulen als men te zwaar is voor de weging. Alleen de coach heeft 
toegang bij de wedstrijdleiding. De kosten voor het ompoulen bedragen altijd € 10,00 per 
mutatie en moet contant gepast betaald worden bij de ingang. Met het bonnetje kunt u bij de 
wedstrijdleiding ompoulen.  

Maximum aantal deelnemers 
350 deelnemers  

Inschrijfgeld  
€ 25,00 per deelnemer. Graag tijdens de online registratie of uiterlijk voor de sluitingsdatum 
overmaken op onderstaand rekeningnummer.  

Betaling  
Rekening houder : United Sports & Education  
Rekening nr. : NL59 RABO 0332 8868 91  
Betaal referentie : HANS RUIJS TOERNOOI 2019 + naam club + aantal deelnemers 
Restitutie is onder geen enkele omstandigheid mogelijk.  

Entree  
0 t/m 17 jaar: 2 euro  
17 jaar en ouder: 5 euro  

Aansprakelijkheid 
Bij de inschrijving gaat iedere deelnemer (of ouder/verzorger van minderjarigen) akkoord dat 
men meedoet op eigen risico. De TBN en organisatie kunnen op geen enkele wijze 
aansprakelijk worden gesteld voor schade, blessures of verlies van persoonlijke eigendom-
men. 


