Distrikt Noord

Judo Bond Nederland

AANVRAAGFORMULIER VOOR ORANJEKAART DANGRAAD JIU JITSU

Aanvraag voor
Wanneer moet kaart ingaan

dan

NIET INVULLEN
datum ontvangst
betaling
JBN Lid
dd oranje kaart

Voorna(a)m(en)
Achternaam
Adres
Postc.+ Woonplaats+Tel.nr
Paspoortnummer
Geboorte datum
Geboorte plaats
Lid van school/vereniging
Naam lera(a)r(es)
Datum gegradueerd tot

1e kyu jiu jitsu
1e dan jiu jitsu
2e dan jiu jitsu

Handtekening aanvrager
Handtekening &
Jiu Jitsulera(a)r(es) B
Examen volgens … reglement

Oud / Nieuw (doorhalen wat niet van toepassing is)

Formulier moet voorzien zijn van een originele handtekening van een Jiu Jitsu lera(a)r(es)
MET DIT FORMULIER DIENT TE WORDEN MEEGEZONDEN
 KOPIE van de Nationale Sportpas JBN van het lopende jaar.
 KOPIE graduatiebladzijde uit uw bondspaspoort
 KOPIE van de gedane betaling van het examengeld (indien gedaan d.m.v overschrijving).
 1 pasfoto
Géén kopie van een overschrijvingskaart maar van een bank/giro afschrift.


Examengeld van € 35,-. (herexamen € 15,- ). Te voldoen d.m.v. overmaken op



Aanvraagformulier zenden naar : Secretaris District Graden Commissie Jiu-Jitsu
Dhr. M. Hoekzema – Groene Specht 35, 7827 RD Emmen

NL35 RABO 0312 5244 04 t.n.v. Judo Bond Nederland, o.v.v. “Danexamen Jiu-Jitsu”

De oranje kaart wordt pas verzonden indien er controle op betaling is en alle gegevens juist zijn
INDIEN NIET VOLLEDIG INGEVULD WORDT FORMULIER RETOUR GESTUURD.
Vier weken voor de betreffende examendatum dienen de nodige aanmeldingsformulieren in het bezit te
zijn van de Secretaris van de District Graden Commissie Jiu-Jitsu. Tevens dient het verschuldigde
examengeld te zijn overgemaakt. (Standaard wordt een band lengte 280cm uitgereikt, indien andere
maat gewenst is, dan hier……….. , 260 of300 cm aangeven!)

Aanmeldingsformulier 1e*, 2e*, 3e* Dan examen Jiu Jitsu
(*aankruisen wat van toepassing is)

*

O

een volledig examen

*

O

een herexamen voor het onderdeel / de onderdelen;
*O Ebo No Kata (A1)
*O Jiu Jitsu Ne Waza Kata (A2)
*O Eigen werkstuk (B1)
*O Basistechnieken, combinaties,overnames,wapen (B2/B3/B4)
*O Toepassen (C) C1 – C2
voor 1e*, 2e*, 3e* Dan, - laatst behaalde graduatie d.d………..

Partners

Naam partner 1;

……………………………………………………………

Paspoortnummer;

……………………..

Doet zelf examen;

ja* / nee*

Naam partner 2 ;
…………………………………………………………..
Paspoortnummer;

……………………..

Doet zelf examen ;

ja* / nee*

In te vullen door de leraar;

Lid van school / vereniging;…………………………………………………………
Aansluitnummer;
Naam leraar ;
Graduatie leraar ;
Handtekening;
leraar

; 01- ………
…………………………………………………………
……………….Dan Jiu Jitsu
………………………………………………………..

