
Aanvraag Dan-examenkaart Jiu-Jitsu Zuid-Nederland
Aanvraag Dan-examen Jiu-Jitsu Zuid-Nederland
(voor eerste, tweede en derde Dan)

voor

Een volledig examen Examen datum:

Eigen werkstuk (B1)

Goshin-Jitsu-no-Kata (A3)
bij 3e Dan is keuze (nog) mogelijk tussen Eigen Werkstuk (B1) of Goshi-Jitsu-no-Kata (A3) - graag aangeven aub

Een herexamen voor het onderdeel/de onderdelen:

E-Bo-no-Kata (A1)

Ne-waza-Jitsu-no-Kata (A2)

Goshin-Jitsu-no-Kata (A3)

Eigen werkstuk (B1)

Basistechnieken, combinaties, overnames, wapen (B2/B3/B4)

Basisaanvallen, vrije aanval (C1/C2)

voor de Dan Datum behaalde graduatie 1e Kyu

JBN-lid sinds Datum behaalde graduatie 1e Dan

Datum behaalde graduatie 2e Dan

Naam Naam partner 1

Voorletters Paspoortnummer partner 1

Roepnaam Doet zelf examen ja nee

Adres Naam partner 2

Postcode Paspoortnummer partner 2

Woonplaats Doet zelf examen ja nee

E-mail adres in te vullen door de leraar:

Telefoonnummer Lid van school/vereniging

Geboorteplaats Aansluitnummer

Geboortedatum Naam leraar B

Paspoortnummer Graduatie leraar

Handtekening kandidaat Handtekening leraar

Toelichting

Een danexamenkaart bedraagt € 12,50
Het examengeld bedraagt  € 35,00 (herexamen € 15,00) en dient te worden overgemaakt aan de JBN t.n.v.:

Judo Bond Nederland
316887579/NL34RABO0316887579
onder vermelding van : 'dan-examen jiu- jitsu en de naam van de kandidaat

Het aanmeldingsformulier dan-examen  moet worden verzonden aan:

Indien het formulier tijdig correct is ingevuld en de betaling is voldaan wordt de aanvraag in behandeling genomen

Dit formulier dient te worden gebruikt voor een aanvraag van een danexamenkaart (oranje kaart) als voor de aanvraag van een 
examen/herexamen voor de eerste, de tweede of de derde dan Jiu-jitsu.

Tenminste 21 dagen voor het examen moeten alle bescheiden in het bezit zijn van de hierboven vermelde functionaris. Tevens moet 
het examengeld eveneens drie weken van te voren zijn overgemaakt op het giro-, danwel bankrekeningnummer van de JBN.

Vanaf 1 januari 2007 kunt u in elk gewenst district examen aanvragen. De danexamenkaart vraagt men aan in het eigen district. (de 
zogenaamde oranje kaart) en dient dit in het eigen district te betalen. Het examen betaald u in het district waar u examen wenst te doen.

Indien u een herexamen moet doen doet u dat in het district waar u gezakt bent voor het examen. De betaling van de danexamenkaart 
geschiedt altijd in het eigen district. De betaling van het examen/herexamen betaald u in het district waar u examen gaat doen.

Bij aanvraag voor het afleggen van het examen voor 1e dan Jiu-Jitsu dient u te kunnen aantonen dat u voorafgaande aan het examen 
tenminste drie jaar lid bent van de Judo Bond Nederland. Tevens moet het tenminste een jaar geleden zijn dat u uw 1e Kyu heeft behaald. 
Deze 1e Kyu dient op het bondsbureau te zijn geregistreerd. Indien dit niet het geval is, kan geen examen worden afgelegd. 

Pax Nicolasen
Waterweegbree 14
4823 NC Breda
telefoon : 076 8882546
email: info@jiujitsu-breda.nl  
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