
Uitnodiging scheidsrechterseminar iaido 2014

Op	  zondag	  30	  november	  wordt,	  voorafgaand	  aan	  het	  Tomo	  no	  kai	  Mudantoernooi,	  een	  seminar	  
gehouden	  voor	  (aspirant-‐)scheidsrechters.	  Iaidoka	  vanaf	  3e	  dan	  kunnen	  meedoen	  met	  dit	  seminar	  
dat	  gegeven	  zal	  worden	  door	  Aad	  van	  de	  Wijngaart.	  

Na	  het	  seminar	  kan	  gelijk	  ervaring	  worden	  opgedaan	  op	  het	  mudantoernooi.	  Op	  dit	  toernooi	  doen	  
alleen	  mudandeelnemers	  mee,	  en	  kan	  je	  veel	  ervaring	  opdoen	  met	  het	  jureren	  van	  de	  seiteigata.

Tijdens	  het	  seminar	  wordt	  er	  ook	  kata	  gedemonstreerd	  door	  de	  deelnemers,	  dus	  wij	  verzoeken	  je	  om	  
in	  iaidogi	  te	  komen.	  Na	  de	  wedstrijden	  zal	  er	  ook	  kort	  gelegenheid	  zijn	  om	  te	  trainen.

Het	  scheidsrechterseminar	  telt	  mee	  voor	  de	  NKR	  als	  centrale	  training.

Loca%e:	   sporthal	  De	  Driesprong,	  J.	  van	  Stolberglaan	  1,	  Zoetermeer

Tijd:	   	   9.30:	  	   	   zaal	  open,	  koffie	  klaar

10.00	  –	  12.30:	  	   seminar,	  met	  aansluitend	  het	  toernooi	  van	  13.30	  tot	  17.00	  uur.
De	  lunch	  wordt	  verzorgd.	  Deelname	  aan	  het	  seminar	  is	  graUs,	  de	  kosten	  worden	  
gedragen	  door	  de	  NKR.

Inschrijving:	   inschrijving	  sluit	  op	  zaterdag	  15	  november,	  inschrijven	  kan	  ALLEEN	  via	  de	  email:	  
info@tomonokai.nl	  

mailto:info@tomonokai.nl
mailto:info@tomonokai.nl


Routebeschrijving Mudantoernooi Tomo no Kai

Adres:

	   Sportzaal	  bij	  zwembad	  De	  Driesprong

	   Juliana	  van	  Stolberglaan	  1

	   2712	  RB	  Zoetermeer	  

Auto:

Neem	  van	  af	  Den	  Haag	  (A12)	  de	  eerste	  afslag	  naar	  Zoetermeer	  (	  afrit	  6	  Zoetermeer	  Centrum)	  
richHng	  centrum.	  Je	  rijdt	  dan	  op	  de	  Afrikaweg.	  Neem	  de	  eerste	  afslag	  naar	  rechts,	  de	  Van	  
Leeuwenhoeklaan	  op	  (wijk	  13),	  deze	  gaat	  over	  in	  de	  Willem	  de	  Zwijgerlaan.	  Over	  het	  spoor	  
heen	  de	  eerste	  straat	  rechtsaf	  de	  Dr	  J.	  Paltelaan	  op,	  aan	  het	  eind	  hiervan	  kom	  je	  bij	  een	  
rotonde,	  ga	  hier	  nogmaals	  rechtsaf	  en	  je	  bent	  al	  bij	  het	  zwembad.

De	  sportzaal	  is	  in	  een	  gymzaal	  in	  het	  zwemcomplex.

Vanaf	  Utrecht	  (A12)	  neem	  je	  de	  eerste	  afslag	  naar	  Zoetermeer	  (	  afrit	  7	  Zoetermeer)	  vanaf	  de	  
snelweg	  naar	  links	  tot	  aan	  de	  MacDonalds,	  daar	  weer	  naar	  links.	  Dit	  is	  de	  Australiëweg.	  
Gewoon	  de	  weg	  volgen	  richHng	  Den	  Haag,	  dan	  kom	  je	  langs	  het	  centrum	  van	  Zoetermeer,	  
het	  woonhart,	  een	  treinstaHon	  en	  een	  viaduct.	  Na	  het	  viaduct	  Afrikaweg	  bij	  de	  eerste	  
stoplichten	  naar	  links	  de	  Van	  Leeuwenhoeklaan	  op.	  Zie	  verder	  als	  boven.

Trein:	  

Neem	  de	  Zoetermeer	  Stadslijn	  en	  stap	  uit	  bij	  de	  halte	  DelXsewallen.	  Nu	  hoef	  je	  alleen	  nog	  
maar	  de	  weg	  over	  te	  steken,	  over	  het	  spoor	  en	  de	  sloot	  heen	  om	  bij	  het	  zwembad	  te	  komen.


