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REGLEMENT DEELNAME DAN(HER)EXAMEN 

 

1. Voorafgaand aan een dan(her)examen is de kandidaat verplicht ten minste een half jaar te hebben deelgenomen aan: 

a. de specifieke dan(her)examentraining op maandagavond.  

b. de reguliere training op dinsdag- en/of vrijdagavond. 

 

2. In het half jaar voorafgaand aan het dan(her)examen dient de kandidaat ten minste tien keer (met zijn vaste partner) deel te 

hebben genomen aan de wedstrijdtraining. 

 

3. Zonder opgaaf van reden, of zonder geldig bericht van verhindering, of te weinig aanwezigheid op een training komt een 

kandidaat niet in aanmerking voor een dan(her)examen. 

 

4. De kandidaat borgt zijn kennis van de Koreaanse benamingen en maakt oefenexamens. Bij aanhoudende fouten in deze 

examens komt een kandidaat niet in aanmerking voor een dan(her)examen. 

 

5. Tijdens de dan(her)examentraining op maandagavond wordt specifiek examenstof getraind en verbeterpunten aangereikt. 

Examenstof die betrokkene niet kent, wordt op maandagavond niet aangeleerd. 

 

6. Gedurende de voorbereidingsperiode op een dan(her)examen houdt de kandidaat (en zijn partner) zich alleen aan 

aanwijzingen en richtlijnen, zonder tegenspraak, van het trainersteam. 

 

7. De kandidaat heeft een eigen verantwoordelijkheid voor: 

a. De kennis van het dan- en poomreglement (bijvoorbeeld weten welke kleur hogo moet worden gedragen, hoe 

vaak mag worden uitgemeten voor de breektest, hoe te handelen als een breektest niet lukt, wat de eisen zijn bij 

de diverse praktijkonderdelen en dergelijke). 

b. Het regelen en continue beschikbaar hebben van een partner gedurende de gehele periode van voorbereiding 

(inclusief de verplichte trainingen) en ook gedurende het dan(her)examen. Met de partner zijn hierover sluitende 

afspraken gemaakt. 

c. Het tijdig hebben deelgenomen aan de cursus wedstrijdreglement, alsmede de cursus stijljury (voor derde dan en 

hoger), alsook bewijs hiervan kunnen overleggen. 

d. Het hebben voldaan aan het lidmaatschap van de Taekwondo Bond Nederland (TBN) overeenkomstig de daartoe 

gestelde jaren door de TBN (en indien gevraagd betalingsbewijzen kunnen overleggen). 

e. Een correct en volledig ingevuld en afgetekend bondspaspoort (inclusief pasfoto). 

f. Het zorgen voor een pen, stok, mes, schopkussentje, bescherming, planken en dergelijk materiaal dat is benodigd 

op het dan(her)examen. 

 

8. Uiterlijk twee weken voor de inschrijving van het desbetreffende dan(her)examen kan de kandidaat (met zijn partner) 

worden gevraagd een proefexamen af te leggen. Het resultaat daarvan is bepalend of de kandidaat daadwerkelijk 

dan(her)examen mag gaan doen. 

 

9. De kandidaat zorgt ervoor dat het inschrijfformulier is gedownload van de site van de TBN, tijdig en volledig is 

ingevuld (inclusief pasfoto) en bijtijds ter ondertekening aan Gerard van den Berg is voorgelegd. De kandidaat is zelf 

verantwoordelijk dat het inschrijfformulier binnen de gestelde termijn aan de TBN is verzonden. 

 

10. De kandidaat stelt zich na een dan(her)examen beschikbaar als partner voor een volgende kandidaat van de 

sportschool. 

 

11. De kandidaat heeft een zorgplicht dat zijn partner op het dan(her)examen aanwezig kan zijn en bedankt na afloop zijn 

partner voor zijn hulp, inzet en beschikbaarheid. 


