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UITSCHRIJVING 
 

OPLEIDING DANEXAMINATOR 1e en 2e dan 
 

De taekwondobond is op zoek naar nieuwe danexaminatoren om het huidige kader uit te breiden. Het 
hoofdbestuur ziet dit als een investering voor de toekomst.  

 

 
Promotor:  Taekwondo Bond Nederland, College Hogere Dangraadhouders 

 
Organisatie:  Ed Boers 

   Giel-Jan van Braam 

 
Plaats:   Sport- en Evenementencomplex Merwestein 

   Merweplein 1 
   3432 AT  Nieuwegein 

 

Datums:  Cursusdag 1  zaterdag 26 mei 2012  10:00 - 17:00 uur 
   Cursusdag 2  zondag 3 juni 2012  10:00 - 17:00 uur 

   Cursusdag 3  zondag 16 september 2012 10:00 – 17:00 uur 
 

   Examen   zondag 30 september 2012 (locatie en tijd nog onbekend) 
 

Voorwaarden: Het uitoefenen van de functie van danexaminator is een grote verantwoordelijkheid. 

Het hoofdbestuur hecht grote waarde aan de kwaliteit van de examinatoren en stelt 
daarom eisen aan de kandidaten, de inhoud van de cursus en de examennormen. 

 
 De minimale voorwaarden waar kandidaten aan moeten voldoen zijn: 

 

� Minimaal 4e dan of 3e dan en in het bezit van trainerlicentie A 

(hoofdtrainer) 

� Minimaal leeftijd 21 jaar 

� De kandidaat moet aantoonbaar een recentelijk poomsebijscholing hebben 

gevolgd van technische commissie van het CHD of Stijljurycoördinator 

 

De kandidaten dienen een taekwondo CV te overleggen, op basis hiervan wordt 
vastgesteld of een kandidaat tot de cursus kan worden toegelaten. 

 
Er worden maximaal 10 kandidaten per district toegelaten tot de cursus. 

 

Alle deelnemers worden geacht op eigen risico aan de cursus en het examen deel te 
nemen. Door deelname verklaren zij zich akkoord de TBN c.q. de organisatie te 

vrijwaren van elke aansprakelijkheid 
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Examentoelating: Om examen te kunnen doen dienen alle cursusdagen gevolgd te zijn.   
 

Licentie: Na het behalen van het diploma dient er nog een tweetal stages worden gelopen op 
districtsexamenniveau voordat een licentie kan worden verleend. 

 

Kosten: Het cursus- en examengeld is vastgesteld op € 100,-- 
 

Aanmelden:  De aanmelding vindt volledig digitaal plaats. Om aan te melden kunt u een 
e-mail sturen naar g.vanbraam@taekwondobond.nl met hierin de volgende 

gegevens: 
 

 Achternaam:   Roepnaam:   Initialen: 

 Geboortedatum:  Geslacht:    
 Adres:    Postcode:   Woonplaats  

 
 Huidige dangraad:  TBN-Lidnummer: 

 

 Hiernaast dient u het volgende als bijlage mee te sturen: 
 - Digitale pasfoto 

 - Taekwondo CV, met hierin minimaal: 

• Aantal jaren actief als sporter. 

• Aantal jaren actief als trainer (indien van toepassing). 

• Overige informatie waaruit blijkt dat de kandidaat over ervaring, 

taekwondo kennis en competenties bezit. 

 Na toelating tot de cursus ontvangt u het verzoek om het deelname geld over te 

maken.  
 

Sluitingsdatum: 10 mei 2012 
 

 
Informatie: Dhr. G.J. van Braam  � 06 13525203 of E-mail g.vanbraam@taekwondobond.nl 

 

 

 
 

 
 
 

 
  


