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Gegevens kandidaat en partner (indien van toepassing)

Naam

Datum laatst behaalde graduatie

Voorletters

Naam partner 1

Roepnaam

JBN nummer partner 1

Adres

Doet zelf examen

Postcode

Naam partner 2

Woonplaats

JBN nummer partner 2

Telefoonnummer

Doet zelf examen

Geboorteplaats

in te vullen door de leraar:

Geboortedatum

Lid van school/vereniging

JBN nummer

Aansluitnummer

Lid van JBN sinds:

Naam leraar

Email

Graduatie leraar

Handtekening kandidaat

Handtekening leraar

ja

nee

ja

nee

Door het aanvragen van het examen geeft u aan akkoord te gaan met het verwerken van de bovenstaande gegevens
door de medewerkers van het district Oost Nederland van de JBN
Als lid van de JBN gaat uakkoord met publicatie van foto’s die gemaakt worden tijdens de door de JBN georganiseerde examen.

Toelichting
Dit formulier dient te worden gebruikt voor zowel voor de aanvraag van de oranje kaart als de aanvraag /herexamen voor de eerste, de tweede of derde Dan Jiu Jitsu.
Let Op de Oranje kaart is slechts geldig voor het dan examen waarvoor deze is aangevraagd en is 3 jaar geldig. Het examen moet binnen deze periode afgerond worden
Op dit formulier dient duidelijk aangegeven te worden om wat voor (her)examen het gaat (zie pag 2).
Vergeet niet, naast houten wapens, ook eigen stootkussens mee te nemen voor thema 2.
De kosten voor de oranje kaart bedraagt €12,50 . Het examengeld bedraagt €35,- (herexamen €15,- ).
Dit dient te worden overgemaakt aan de JBN t.n.v.:
Penningmeester JBN-ON
NL66 RABO 0160 9419 46
Onder vermelding van Oranjekaart en/of (her)examen ju-jitsu
Het formulier moet met eventuele bijlagen worden verzonden aan:
De heer J.C.Walinga
Kamerlingh Onneslaan 21
8024CM Zwolle Tel: 06-53273706
Email: johanwalinga@hotmail.com

De volgende bijlagen dienen te worden meegestuurd:
* een kopie van het betalingsbewijs van de bondscontributie van het lopende jaar
* een kopie van betalingswijze oranjekaart/(her)examengeld.
* Kopie persoonsgegevens in JBN paspoort incl.recente foto
* Kopie laatste JBN pas
* een antwoord envelop(geadresseerd en voorzien van een postzegel)

Tenminste 4 weken voor het examen moeten alle bescheiden in het bezit zijn van de hierboven vermelde functionaris.
Tevens moet het examengeld eveneens 4 weken van te voren zijn overgemaakt op het bovenstaande rekeningnummer.
Indien er een email adres is vermeld zal er een ontvangstbevestiging gestuurd worden.
De uitnodiging voor het examen zal 2 weken voor het examen worden verstuurd.
Als het aanvraagformulier te laat wordt ingediend, moet een nieuwe aanvraag worden ingestuurd voor de eerstvolgende examendag.
Niet volledig ingevulde formulieren of ontbrekende bescheiden kan (kunnen) leiden tot afwijziging.
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Hierbij vraag ik aan:

Oranje kaart

Kosten

€12,50

Kosten

€35,00

Deze kaart is 3 jaar geldig, in deze periode kunt u zich aanmelden voor het technische examen.
Indien u uit een ander district komt, dient de oranje kaart in het eigen dsitrict te worden aangevraagd

( zie artikel 3.9 hoofstuk 6.06 Bondsvademecum)

Examen aanvraag
* Een volledig examen voor………
Dan
(examen versie 1.1)
* Een deel examen voor……… Dan

Blok A

* Een verlicht examen voor………Dan

De wedstrijdresultaten dienen met dit formulier meegestuurd te worden

* Een verkort examen voor………Dan

Een kopie van de stagepuntenkaart dient met dit formulier meegestuurd te worden

Blok B

Blok C

(aankruisen welk(e) voor onderde(e)l(en)
examen wordt aangevraagd)

Datum laatst behaalde graduatie

…………….

* Een herexamen voor ……….. Dan
(examen versie 1.1)

Maat band (alleen voor 1e dan examen)

260 / 280 / 300

Doet voor ………... e keer examen

Kosten

€15,00

voor het onderdeel/de onderdelen:
Thema 1: Kata

E-Bo-no-kata

Thema 6: Aanvalscombinaties

Ne-waza-jitsu-no-kata
Thema 2: Atemi-waza

Thema 7 : Combineren /Thema 8: Overnemen

Thema 3: meervoudigheid

Thema 9: Bijzondere opdrachten

Thema 4: Bewegingsvormen staand

Thema 10: ongewapende aanvallen/Thema 11: Wapens

Thema 5: Bewegingsvormen op de grond

Thema 12: Vrije aanval/randori

* Een herexamen voor ……….. Dan
(examen versie 1.0)

Doet voor ………... e keer examen

Kosten

€15,00

voor het onderdeel/de onderdelen:
Thema 1: Kata

E-Bo-no-kata

Thema 6: Aanvalscombinaties

Ne-waza-jitsu-no-kata
Thema 2: Atemi-waza

Thema 7 : Combineren /Thema 8: Overnemen

Thema 3: meervoudigheid

Thema 9: Bijzondere opdrachten

Thema 4a: Bewegingsvormen staand

Thema 10: ongewapende aanvallen/Thema 11: Wapens

Thema 5a: Bewegingsvormen op de grond

Thema 12: Vrije aanval/randori

Thema 4b/Thema 5b

