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Nationaal danexamen 
 

Uitschrijving 
 
 
 
Promotor: Taekwondo Bond Nederland 
 
Organisatie: Nationaal Graden Coördinator, Giel-Jan van Braam 
 
Plaats: Nieuwegein 

Sport en evenementen complex Merwestein 
Merweplein 1 
3432 GN  Nieuwegein 

 
Datum: Zondag 3 oktober 2021 
 
Tijden: De definitieve indeling wordt afgestemd op basis van het aantal kandidaten en type examens en 

zal een week voor het danexamen bekend worden gemaakt.  
De hieronder genoemde tijden en indeling zijn indicatief en onder voorbehoud: 

    09.00 uur examens 2e dan / poom t/m 7e dan + alle herexamens 
13:30 uur examens 1e dan / poom 
 
Aangezien we niet kunnen inschatten hoeveel kandidaten zich zullen aanmelden houd de 
organisatie het voorbehoud om per dagdeel maximaal 60 kandidaten te accepteren. Hierbij 
zullen de kandidaten die al in een eerder stadium zich hadden opgegeven voorrang krijgen. Het 
examen in december 2021 zal deze restrictie in principe niet hebben.  

 
Examens: Er worden examens afgenomen voor 1e t/m 7 dan en 1e t/m 4e poom conform dan- en 

poomreglement 1 juli 2018. Bij de breektest dienen, ter bescherming van de ogen, de personen 
die vasthouden verplicht een veiligheidsbril te dragen. 

 
Voorwaarden: De kandidaat dient minimaal 36 maanden, voorafgaand aan het examen, onafgebroken bondslid 

te zijn. Dit betekent dat kandidaten sinds oktober 2018 of eerder als betalend bondslid 
geregistreerd moeten staan. 
 
Alle deelnemers worden geacht op eigen risico aan de examens deel te nemen. Door deelname 
verklaren zij zich akkoord de TBN c.q. de organisatie te vrijwaren van elke aansprakelijkheid. 
 
Kandidaten van 15 jaar of ouder dienen een bewijs (kopie diploma) te overleggen waaruit blijkt 
dat zij een wedstrijdreglementencursus sparren hebben gevolgd. Hiernaast dienen kandidaten 
voor 3e dan en hoger die 18 jaar of ouder zijn, minimaal in het bezit te zijn van een E-diploma 
stijljurylid. Kopieën diploma’s dient men direct met de aanvraag mee te sturen. 
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Registratie Kukkiwon: Voor geslaagde kandidaten voor 1e t/m 4e dan/poom wordt door de TBN registratie bij Kukkiwon 

aangevraagd. Dit alleen als de eerdere dangraden ook geregistreerd zijn. 
 

Kandidaten die slagen voor 5e dan of hoger en die hun dangraad willen registreren bij de 
Kukkiwon dienen het formulier “Registratie Kukkiwon” in te vullen en met één (1) pasfoto 
samen met het aanmeldingsformulier danexamen retour te sturen. Gelijktijdig met het 
examengeld dienen deze ook de bijdrage voor de Kukkiwonregistratie over te maken naar de 
TBN. (Zie bijgevoegd schrijven Kukkiwonregistratie) 

 
Pasfoto: Kandidaten dienen een recente pasfoto te plakken op het aanmeldingsformulier en daarnaast 

ook een digitale pasfoto (jpg) op te sturen naar: pasfoto@taekwondobond.nl  
 
Wachttijden: Voor 1ste dan / poom half jaar na behalen 1ste geup 
 Voor 2de dan / poom één jaar na behalen 1e dan / poom 
 Voor 3de dan / poom twee jaar na het behalen van de 2de dan / poom 
 Voor 4de dan / poom drie jaar na het behalen van de 3de dan / poom 
 Voor 5de dan  vier jaar na het behalen van de 4de dan / poom 
 Voor 6de dan  vijf jaar na het behalen van de 5de dan 
 Voor 7de dan  zes jaar na het behalen van de 6de dan 
 Zie ook leeftijdstabel in het dan/poom reglement artikel 9.1 
 
Partner: Elke kandidaat dient zelf een enigszins gelijkwaardige partner mee te brengen (geen grote  
 gewichts- of lengteverschillen). De graduering van de partner voor 1e t/m 3e dan dient minimaal  
 2e geup te zijn, voor 4de dan en hoger minimaal 1e dan. 
 
 Om de organisatie strak te laten verlopen worden alleen kandidaten, examenpartners en 

gelicenceerde trainers op de examenvelden/zaal toegelaten. Trainers en partners worden alleen 
toegelaten als ze voldoen aan de in het examenreglement gestelde eisen.  

 
Kosten: Examen 1e Dan  € 140,00 inclusief 1 herexamen en Kukkiwonregistratie 
 Examen 2e Dan  € 175,00 inclusief 1 herexamen en Kukkiwonregistratie 
 Examen 3de Dan:    € 230,00 inclusief 1 herexamen en Kukkiwonregistratie. 
 Examen 4de Dan:    € 280,00 inclusief 1 herexamen en Kukkiwonregistratie 

 Examen 5de Dan en hoger:   € 120 inclusief 1 herexamen (excl. Kukkiwonregistratie) 
 
Breekmateriaal: De kandidaat dient op het examen zelf voor deugdelijk breekmateriaal te zorgen. 

Voor maten en dikte breekmateriaal zie artikel 11.8 dan/poom reglement. 
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Aanmeldingen: Door bijgesloten inschrijfformulier ingevuld te zenden aan 

 Taekwondo Bond Nederland, Postbus  4360, 2003 EJ  Haarlem 
 

Gelijktijdig dient betaling van het examengeld plaats te vinden door overschrijving op 
bankrekening NL70INGB0004857490 t.n.v. Taekwondo Bond Nederland onder vermelding van 
“danexamen” en “naam + bondslidnummer” van de kandidaat. 

 
 Aanvragen die niet volledig en/of juist zijn worden niet in behandeling genomen. 
 
Proefschrift: Kandidaten voor 5e dan dienen hun paper in vijfvoud gelijktijdig met de inschrijving in te sturen.  

 
Kandidaten die voor een 6e dan of hoger opgaan, dienen formeel 14 weken voor het danexamen 
hun scriptie in zesvoud te hebben opgestuurd naar het bondsbureau. 

 
Sluitingsdatum: Woensdag 22 september 2021 (datum poststempel) 
 
Dispensatie: Reglementaire dispensaties worden schriftelijk verleend door de Nationale Graden Coördinator 

en dienen voor 19 september 2021 te worden aangevraagd via het bondsbureau. Eventueel 
verleende dispensaties dienen bij de aanvraag te worden gevoegd. 

  
Informatie: Nationaal gradencoördinator Giel-Jan van Braam 
 Telefoon: 06 13525203     e-mail: g.vanbraam@taekwondobond.nl 
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AANMELDING DANEXAMEN  3 OKTOBER 2021 
(duidelijk leesbaar in blokletters invullen) 

 
G E G E V E N S   K A N D I D A A T 

 
Ik ga op voor de: ___________ Dan/Poom(*)    TBN - lidnummer :  T ____________ 
          
Huidige TBN - graad : ___________ Geup/Dan/Poom(*)  Behaald op :  ___ - ___ - ____ 
 
Huidige Kukkiwongraad : ___________ Registratienummer: _____________________   d.d.  ___ - ___ -  ____ 
 
Scheidsrechterslicentie/Wedstrijdreglementcursus : Ja /Nee(*)  Behaald op :  ___ - ___ -  ____ 
 
Stijljurycursus: Ja/Nee(*) behaald op: ___-___-_____ 
 
Achternaam  : ________________________________  Voorletters : ______________ 
 
Adres   : __________________________________________________________________________ 
 
Postcode  : _____________________  Woonplaats : ________________________ 
 
Telefoon  : ___________________________  Rekeningnummer :________________________ 
 
Geboortedatum  : ____ - ____ - _______   Nationaliteit : ________________________ 
 
Geslacht:   Man / Vrouw(*)  E-mail : _____________________________________________________  
 
Ik ga akkoord bij slagen dat mijn naam wordt gepubliceerd op de website van taekwondo bond Nederland:    Ja/Nee(*() 
 

G E G E V E N S   S P O R T S C H O O L / V E R E N I G I N G 
 
Naam  : __________________________________________________________________________________ 
 
Plaats  : ___________________________________ TBN - aansluitnummer : TV________________ 
 

G  E G E V E N S   H O O F D T R A I N E R 
 
Naam en Voorl. : __________________________________ Dangraad : ___________TBN - Dan 
 
TBN – lidnummer : T _______________________________ Telefoon : __________________________ 
 

 
Handtekening Kandidaat          Handtekening Hoofdtrainer 
 
 
_________________________________    ___________________________________ 
(*) doorstrepen wat niet van toepassing is 

 
PASFOTO 

 
hier plakken 

 
a.u.b. 

 
geen paperclip 
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REGISTRATIE KUKKIWON 
 

 
Indien u geslaagd bent voor een dan- of poomexamen van de Taekwondo Bond Nederland is het, onder 
meer onder voorbehoud van honorering door de Kukkiwon, mogelijk om dit bij de Kukkiwon te 
registreren. Hierbij wordt u in het danhoudersregister van de Kukkiwon opgenomen. 

 
Gelet op onder meer mogelijke beleidswijzigingen bij de Kukkiwon maakt de TBN een 
voorbehoud voor de registratie bij Kukkiwon en honorering van de eventuele aanvraag. 

 
Voor geslaagde kandidaten voor 1ste tot en met 4de Dan wordt de aanvraag door de TBN automatisch 
ingediend. Het registratiegeld hiervoor is bij het examengeld inbegrepen. 
Kandidaten die zijn geslaagd voor 5de Dan en hoger kunnen door middel van onderstaand formulier een 
Kukkiwon registratie aanvragen. U kunt echter alleen een Kukkiwon registratie aanvragen, indien 
ook uw eerder behaalde Dangraden bij Kukkiwon zijn geregistreerd en de wachttijd is 
verstreken!!!!. 
 
De kosten zijn: 
 
  1ste Dan/Poom   €    50,00 
  2de Dan/Poom   €    70,00 
  3de Dan/Poom   €  100,00 
  4de Dan    €  130,00 
  5de Dan    €  270,00 
  6de Dan    €  320,00 
  7de Dan    €  420,00 
   
 
U kunt een Kukkiwonregistratie aanvragen door onderstaand formulier in te vullen en tezamen met het 
formulier voor aanmelding danexamen retour te sturen. 
 
Het registratiegeld dient u te storten op NL70INGB0004857490 t.n.v. Taekwondo Bond Nederland 
onder vermelding van  “Kukkiwon  ___ dan” en uw “naam en bondslidnummer”. 
Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer het geld is overgemaakt naar de TBN. 
Indien uw registratie door Kukkiwon niet wordt gehonoreerd, wordt het geld (na terugstorting door 
Kukkiwon) naar uw rekening teruggeboekt. 
 
De wachttijd voor registratie kan oplopen tot 4 maanden. We verzoeken u dan ook vriendelijk om geduld 
uit te oefenen. Indien de graduatie wordt geregistreerd bij Kukkiwon, ontvangt u een Kukkiwon-diploma 
en een Kukkiwon-danpasje. Indien u deze documenten na 4 maanden nog niet heeft ontvangen dient u 
hiervan uiterlijk 6 maanden na uw examendatum per email info@taekwondobond.nl melding te doen bij 
het bondsbureau.        
 
Voor registraties van 6e Dan of hoger bij de Kukkiwon dient men een Engelse vertaling van zijn of haar 
proefschrift aan te leveren. Dit proefschrift dient te bestaan uit minimaal 10 pagina’s A4 formaat.                                                                                                                              
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Dit formulier alleen insturen als eerdere dangraden zijn geregistreerd bij de Kukkiwon 
 
 
Kijk ook naar de afgiftedatum van uw Kukkiwon diploma. Men houdt bij Kukkiwon strikt de wachttijden aan dus 
eerder registreren dan dat uw wachttijd verlopen is heeft geen zin, dit wordt niet geaccepteerd door Kukkiwon. 
 
 
 
 

AANVRAAG KUKKIWON DIPLOMA 
 
 
 
Achternaam : _________________________________________ 
 
Voorletters : _________________________________________ 
 
Adres :   _________________________________________ 
 
Postcode :  _____________________ 
 
Woonplaats :  _____________________ 
 
Geboortedatum : _______________ Geboorteplaats : _____________________ 
 
E-mail :   _______________________________ 
 
Nationaliteit :  _____________________ 
 
TBN lidnummer : T____________________ 
 
Huidige TBN-graad : ____________Dan / Poom Datum behaald : _______________ 
 
Huidige Kukkiwongraad: ____________Dan / Poom Datum behaald : _______________ 
 
Aanvraag Kukkiwon diploma : ______________Dan / Poom 
 
 
Registratie nummer Kukkiwon diploma: _______________________ 
 
Rekeningnummer : ______________________ 
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