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Artikel 1: Bondsbestuur, Bondsbureau, CDP, Platform, PV, EC en DAC
1.1

Het bondsbestuur van de Karate-do Bond Nederland (KBN)
-

-

-

-

1.2

Het KBN-bestuur is de eindverantwoordelijke voor de organisatie van het Danexamen.
Het KBN-bestuur is verantwoordelijk voor alle promoties.
Het KBN-bestuur kan advies vragen voor een Honoris Causa (HC), inpassings- of bijzondere
promotie aan CDP en/of DAC.
Het KBN-bestuur mag het advies van de CDP en/of DAC aannemen, wijzigen of verwerpen,
het KBN-bestuur gaat na, of laat nagaan, of is voldaan aan alle regels en alle mogelijke
voorwaarden zoals genoemd in artikel 6.1 m.b.t. de promotie.
Het KBN-bestuur is gerechtigd de voorwaarden als genoemd in artikel 6.1, naar eigen
inzicht aan te passen, mits deze aanpassing in lijn ligt met deze voorwaarden.
Als het KBN-bestuur het advies van de CDP en/of DAC m.b.t. een promotie verwerpt, zal
dit, met redenen omkleed, genotuleerd worden, deze notulen worden opgeborgen in het
Dangraadregister.
Het KBN-bestuur zal het advies m.b.t. de promotie op de eerstvolgende
bestuursvergadering na ontvangst van het advies behandelen en de indieners van het
verzoek binnen 2 weken na deze bestuursvergadering in kennis stellen van hun beslissing.
De leden van het KBN-bestuur hebben te allen tijde toegang tot de Danexamens.
De leden van het KBN-bestuur hebben recht op toelichting over het verloop van de
Danexamens.
Het KBN-bestuur kan als enige beslissen of tijdens een Danexamen van dit reglement mag
worden afgeweken, eventueel op voordacht van de CDP, de DAC en zo nodig de PV.

Het Bondsbureau
-

-

1.3

Het Bondsbureau regelt de administratie, registratie, organisatie en convocatie van de
Danexamens.
Het Bondsbureau registreert elke examenaanvraag d.m.v. een datumstempel van
ontvangst.
Het Bondsbureau controleert of de kandidaat aan de toelatingseisen van de KBN voldoet
(wachttijden, leeftijd, KBN-lidmaatschap, contributie, Kyu-, Dangraden en het
examengeld).
De kandidaat ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van de examenaanvraag.
Het Bondsbureau deelt, op voorstel van de PV, de kandidaten in voor het Danexamen.
Het Bondsbureau controleert, beheert en houdt het Dangraadregister bij; stukken m.b.t.
bijzondere promoties dienen altijd te verwijzen naar de besluiten in de notulen.

De coördinator danexamens en promoties (CDP)
-

De CDP controleert de Danexamens en is, namens het KBN-bestuur, verantwoordelijk voor
het correcte verloop van het Danexamen.
De CDP controleert of ingediende verzoeken tot bijzondere promoties voldoen aan de
voorwaarden zoals in artikel 6.1 genoemd en geeft advies aan het bestuur hieromtrent
De CDP adviseert het bestuur inzake de samenstelling van de examinatoren bij een 6e Danexamen.
De CDP tekent alle KBN-paspoorten m.b.t. de nieuwe Dangraden en alle promoties.
De CDP tekent, samen met de voorzitter van de KBN, alle diploma’s.
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-

1.4

De CDP autoriseert mutaties in het Dangraadregister en biedt de uitslagen van het
Danexamens ter formele vaststelling aan het KBN-bestuur aan.

Platform
-

1.5

Een platform is een groep verenigingen, scholen of leden van scholen binnen de KBN.
Een platform kan ook gevormd worden door een enkele school met één aansluitnummer;
Een platform heeft een door de KBN erkend examenprogramma voor de afname van
Danexamens.
Een platform organiseert Danexamentrainingen.
Een platform organiseert activiteiten voor leden van het platform.
Het is mogelijk dat er meerdere platformen zijn die eenzelfde stijl volgen, maar een ander
examenprogramma hebben. Een school of vereniging kan bij meer dan één platform zijn
aangesloten. De kandidaat heeft, met instemming van de eigen leraar, de keuze qua
platform.

De platformvertegenwoordiger (pv)
-

1.6

De PV kent het Dangraadreglement van de KBN.
De PV legt in samenspraak, met het Bondsbureau, praktische zaken m.b.t. de Danexamens
vast.
De PV is op de hoogte van het examenrooster en zorgt voor een correct verloop op de
mat(ten).
De PV zorgt voor een correcte gang van zaken m.b.t. het uitvoeren en beoordelen van de
Danexamens.
De PV controleert de examenformulieren en de vermelde resultaten van de kandidaten.
De PV signaleert onjuiste beoordelingen en communiceert deze aan de CDP.
De PV geeft advies aan de CDP over de inzet van de examinatoren.
De PV maakt de resultaten van het Danexamen bekend aan de kandidaten.
De PV beantwoordt vragen van niet geslaagde kandidaten en hun leraren.

De examencommissie (ec) & toetsingscommissie (tc)

Samen met de CDP en de PV’s vormen de examinatoren en de daartoe aangewezen
Bondsfunctionaris(sen) de Examencommissie. De Examencommissie is belast met de beoordeling van
de uitvoering van de Danexamens.
De beoordeling van een proefexamen voor een 6e Dan-Examen wordt gedaan door een
Toetsingscommissie.

1.7

De dangradenadviescommissie (dac)
-

De DAC onderzoekt of nieuwe examenprogramma’s voldoen aan het niveau dat de KBN
hieraan stelt en adviseert het bestuur hierover.
De DAC toetst de aanvraag voor een 6e Danexamen en hoger en brengt advies uit aan het
KBN-bestuur
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-

-

De DAC kan het KBN-bestuur adviseren over de samenstelling van de examinatoren voor
een 6e Dan-examen, alsmede de samenstelling van de Toetsingscommissie en de
Promotor.
De DAC adviseert het KBN-bestuur over de samenstelling van de examinatoren voor een
6e Dan examen.

Artikel 2: De examenkandidaat
2.1

Leeftijdscategorieën en wachttijden

2.1.1 Leeftijdscategorieën
Er zijn 5 leeftijdscategorieën:
-

Van 12 t/m 14 jaar (alleen 1e Jeugd-dan)
Van 15 t/m 39 jaar
Van 40 t/m 59 jaar.
Vanaf 60 jaar en ouder (zie ook artikel 4.10 b).
Vanaf 70 jaar en ouder (zie ook artikel 7.3).

2.1.2 Wachttijden en minimumleeftijd deelname Danexamen
1e Jeugd Dan
1e Dan
2e Dan
3e Dan
4e Dan
5e Dan
6e Dan
7e Dan
8e Dan
9e Dan
10e Dan

2.2

(Shodan)
(Shodan)
(Nidan)
(Sandan)
(Yondan)
(Godan)
(Rokudan)
(Nanadan)
(Hachidan)
(Kyudan)
(Judan)

Minimaal ½ jaar 1e Kyu zijn en minstens 12 jaar.
Minimaal ½ jaar 1e Kyu zijn en minstens 15 jaar.
Minimaal 2 jaar 1e Dan zijn en minstens 17 jaar.
Minimaal 3 jaar 2e Dan zijn en minstens 20 jaar.
Minimaal 4 jaar 3e Dan zijn en minstens 24 jaar.
Minimaal 5 jaar 4e Dan zijn en minstens 29 jaar.
Minimaal 6 jaar 5e Dan zijn en minstens 35 jaar.
Minimaal 7 jaar 6e Dan zijn en minstens 42 jaar.
Minimaal 8 jaar 7e Dan zijn en minstens 50 jaar.
Als erkenning buitengewone, levenslange bijdrage aan het Karate-do.
Als erkenning buitengewone, levenslange bijdrage aan het Karate-do.

Kledingvoorschriften, beschermers en veiligheid

2.2.1 Kledingvoorschriften kandidaten
-

-

De kandidaten moeten een wit en ongemerkt karatepak dragen zonder strepen,
biesversiering of persoonlijke versierselen, alleen de originele merklabels morgen op de gi
getoond worden.
Het club- of stijlembleem mag gedragen worden op de linker borstzijde van het karatejasje.
Het karatepak dient schoon en droog te zijn en mag niet vervelend ruiken.
Vrouwelijke kandidaten moeten een effen wit T-shirt onder hun karatejasje dragen.
De mouwen en broekspijpen mogen niet opgerold zijn.
Vanaf 1e Dan wordt de zwarte band gedragen.

2.2.2 Beschermers
Tijdens het Jiyu kumite waarbij vuistbeschermers gewenst zijn, dienen deze te voldoen aan de norm
van de WKF.
Een bitje en/of een tok, tijdens het Jiyu kumite mag, maar is niet verplicht.
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2.2.3 Veiligheid
-

2.3

Haarclips, spelden, haarbanden en andere versieringen of sieraden zijn verboden.
Haarelastiekjes (zonder metaal) zijn toegestaan.
De kandidaten dienen kortgeknipte, schone nagels te hebben.
Het dragen van een metalen gebitsbeugel is toegestaan, maar op eigen risico.
Contactlenzen mogen op eigen verantwoordelijkheid van de kandidaat worden gedragen.
Het gebruik van verband of steunverband is niet toegestaan zonder toestemming van de
PV.
Het dragen van een WKF-approved hoofddoek tijdens het Danexamen is toegestaan.
Als de kandidaat zonder bril onvoldoende ziet, kan hij/zij vooraf toestemming krijgen van
de CDP om deze tijdens het Danexamen te mogen dragen, dit is op eigen risico en hiervoor
dient vooraf een verklaring te worden ondertekend.

Examenpartner van de kandidaat
-

De Danexamens mogen met een eigen partner worden afgelegd.
De examenpartner van de kandidaat dient lid te zijn van de KBN.

Artikel 3: Aanvraag danexamen en geldigheid
3.1

Aanvraag danexamen
-

-

-

3.2

De kandidaat doet zijn/haar aanvraag op een door het Bondsbureau verstrekt
inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is beschikbaar via de website van de KBN.
Een kandidaat kan uitsluitend Danexamen doen met toestemming van zijn/haar leraar.
Het inschrijfformulier dient ondertekend te worden door de KBN Rijks- of Bondserkend
leraar Karate-do of supervisor van de aansluiting waar de kandidaat staat ingeschreven.
De KBN- Rijks- of Bondserkend leraar Karate-do of supervisor dient hoger gegradueerd te
zijn dan de huidige graad van de kandidaat en van hetzelfde platform is, tenzij de kandidaat
de hoogst gegradueerde is binnen het platform, dan tekent de voorzitter van het bestuur.
Indien de kandidaat een leraar is, dient het inschrijfformulier ondertekend te worden door
een KBN- Rijks- of Bondserkend leraar Karate-do die hoger gegradueerd is dan de huidige
Dangraad van de kandidaat (leraar) en aangesloten is bij hetzelfde platform als het
platform waar de kandidaat examen doet. Indien de kandidaat de hoogst-gegradueerde is
binnen een platform, dan tekent de CDP of de voorzitter van het KBN-bestuur.
Een PV mag in uitzonderlijke omstandigheden (verblijf buitenland of onbereikbaar), met
vooraf verkregen toestemming van de leraar van de kandidaat, een inschrijfformulier
ondertekenen.

Deelname aan het danexamen

Deelname aan het Danexamen is uitsluitend mogelijk voor personen die minimaal 3 hele en
opeenvolgende jaren lid zijn van de KBN op de dag van het Danexamen. Uitzonderingen kunnen
gemaakt worden voor personen afkomstig van andere vergelijkbare bonden of organisaties, hier geldt
minimaal 1 jaar lid van de KBN te zijn.
Dit moet vooraf door de rijks- of bondsgediplomeerde KBN-leraar Karate-do worden aangevraagd.
Voor alle andere situaties is de inpassingsregel van toepassing.
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3.3

Opnieuw ingeschreven KBN-leden

Opnieuw ingeschreven leden van de KBN, die in het verleden minimaal 3 volle jaren lid zijn geweest,
en zich opnieuw als lid van de KBN hebben ingeschreven, hebben een wachttijd van minimaal 1 jaar.
Bij de aanvraag voor het Danexamen dient de kandidaat wel de nodige bescheiden mee te sturen.

3.4

Inpassingsregel nieuwe KBN-leden

Nieuwe KBN-leden, die in het verleden lid waren van een karateschool die aangesloten was bij een
door de KBN erkende bond, behouden hun Kyu-/Dangraad. Rekening houdend met de voorwaarden
die de KBN hanteert (leeftijden/wachttijden artikel 2.1.2) kunnen ze na minimaal 1 jaar KBNlidmaatschap Danexamen doen.
Bij de aanvraag voor het Danexamen dient de kandidaat de nodige bescheiden m.b.t. eerder behaalde
Kyu-/Dangraden mee te sturen. Eerder behaalde Kyu-graden worden niet opnieuw afgetekend.
Eerder behaalde Dangraden worden, na het slagen voor een KBN-Danexamen, wel
afgetekend/gestempeld. Voor kandidaten die bij een andere erkende bond of organisatie examen
hebben gedaan voor een 6e Dan, beslist het KBN-bestuur.

3.5

Het examengeld

Het examengeld dient uitsluitend per bank overgemaakt te worden en voor sluitingsdatum op de
bankrekening van de KBN te zijn bijgeschreven.

3.6

Het KBN-paspoort
-

-

3.7

Het bondspaspoort van de KBN dient, wat betreft de eerste Kyugraad, te zijn afgetekend
door een bevoegde KBN Rijks- of Bondserkend leraar Karate-do van hetzelfde platform
waarin de kandidaat Danexamen doet.
De eerder behaalde Dangraden dienen te zijn afgetekend door de CDP.
Indien de kandidaat slaagt, zal de CDP de eerder behaalde Dangraden bij een andere
erkende bond aftekenen. Indien de kandidaat een nieuw paspoort heeft aangevraagd
zullen de eerdere KBN Dangraden door de CDP na afloop van het examen worden
afgetekend. Indien de kandidaat het paspoort heeft verloren, krijgt hij een nieuw leeg
paspoort. Eerder behaalde KBN Dangraden kunnen dan, na afloop van het examen,
worden ingeschreven. Dit staat uiteraard los van de uitslag van het af te leggen examen.

Toestemming en restitutie
-

Toestemming voor deelname aan een KBN-Danexamen is eenmalig.
Bij het niet behalen van het Danexamen dient men opnieuw een examenaanvraag in te
dienen.
Bij het opnieuw indienen van een examenaanvraag moet ook opnieuw het examengeld
betaald worden.
Kan een kandidaat door dwingende onvoorziene omstandigheden niet deelnemen aan het
Danexamen waarvoor hij/zij is ingeschreven en heeft hij/zij zich afgemeld voor deelname
aan het Danexamen, dan kan hij/zij aan het Bondsbureau vragen om terugbetaling van het
betaalde examengeld.
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Artikel 4: Danexamens en organisatie
4.1

Het danexamen

De KBN streeft ernaar de Danexamens voor de 1e t/m 6e Dangraad ten minste 2 keer per jaar te
organiseren.

4.2

Inhoud examenprogramma

Voor het examen van 1e t/m 5e Dan bestaat een programma van de eisen dat is vastgesteld door het
KBN-bestuur. Dit examenprogramma wordt gepubliceerd op de website van de KBN en gedeponeerd
op het Bondsbureau.

4.3

Convocatie danexamen

Het Danexamen wordt bekendgemaakt door een convocatie.
De convocatie moet vermelden:
-

4.4

Datum en plaats van het Danexamen.
Sluitingsdatum van inschrijving (vier weken voor het Danexamen).
Toelatingseisen voor deelname aan het Danexamen.

Afnemen van het danexamen

Een Danexamen wordt afgenomen door:
-

Minimaal drie examinatoren, bij voorkeur van hetzelfde platform als de kandidaat.
Ze dienen minimaal 1 Dangraad hoger gegradueerd te zijn dan de huidige Dangraad van
de kandidaat.
De examinatoren moeten van minimaal 3 verschillende aansluitnummers (scholen)
afkomstig zijn.
De examinatoren dienen rijks- of bondserkend KBN-leraar Karate-do te zijn.

-

Na overleg met de CDP en/of de voorzitter van de KBN kan van deze bepaling worden afgeweken.

4.5

De examinator

4.5.1 Eisen
Een examinator dient voor het afnemen van een Danexamen minimaal in het bezit te zijn van een 3e
Dan en hoger gegradueerd te zijn dan de huidige graad van de kandidaat.
De examinator dient eveneens rijks- of bondserkend KBN-leraar Karate-do te zijn.
De examinator dient het voorgeschreven scholings- en eventuele bijscholingstraject te volgen.
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4.5.2 Kledingvoorschriften examinatoren
Examinatoren, vragers en CDP dienen in het door de KBN voorgeschreven tenue te verschijnen:
-

4.6

Marineblauwe blazer met examinator-embleem.
Effen lichtgrijze pantalon.
Wit overhemd met korte mouwen.
KBN-bondsstropdas.
Effen donkerblauwe of zwarte sokken.
Zwarte, niet buiten gedragen schoenen.

Uitnodigen examinatoren

De platformvertegenwoordigers nodigen, al dan niet via het bondsbureau, de examinatoren uit die
nodig zijn voor het afnemen van de Danexamens.

4.7

De vrager

4.7.1 De vrager
Diegene die de kandidaten vertelt wat zij moeten demonstreren tijdens het Danexamen wordt vrager
genoemd.
De vrager dient minimaal in bezit te zijn van de 3e Dan en behoort bij voorkeur tot hetzelfde platform
als dat van de examenkandidaten.

4.7.2 Taak vrager tijdens het Danexamen
-

De vrager dient een goede kennis van het examenprogramma te hebben.
De vrager onderhoudt nauw contact met de examinatoren over de te toetsen
examenonderdelen.
De vrager dient duidelijk te spreken en controleert of de kandidaten hem/haar begrepen
hebben.
De vrager wijst tijdens het onderdeel Jiyu kumite de kandidaten (een) sparringpartner(s)
toe.

4.7.3 Taak vrager na het laatste examenonderdeel
-

4.8

De vrager verzamelt na het laatste examenonderdeel de examenformulieren.
De vrager ziet erop toe dat deze zijn voorzien van de handtekeningen van de 3
examinatoren.
Daarna levert de vrager de formulieren in bij de centrale administratietafel.

Beoordeling

4.8.1 Beoordeling van de Danexamens
De examinatoren beoordelen de examenkandidaten op een correcte uitvoering van het
examenprogramma met inachtneming van de beoordelingscriteria zoals omschreven in artikel 4.8.3.
Het is een examinator niet toegestaan om na afloop van een examen over de inhoud van het examen
te communiceren met de kandidaten. Indien noodzakelijk kan een PV dit aan een examinator
verzoeken.
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4.8.2 Beoordeling van de examenkandidaten
Bij het beoordelen van de kandidaten zal er in positieve zin rekening gehouden worden met de
karakteristiek van de leeftijdscategorieën (artikel 2.1.1) waartoe de kandidaten behoren.

4.8.3 Beoordelingscriteria
-

4.9

Correcte vorm, kracht, snelheid, balans, ritme en ademhaling.
Inzet, motivatie, uitstraling, concentratie, controle en presentatie.
Inlevingsvermogen in de essentie van het Karate-do.
Respecteren en naleven van de beleefdheidsregels en de Budo-etiquette.

Formulieren

4.9.1 Beoordelingsformulieren
Tijdens het afnemen van de Danexamens en het invullen van de beoordelingsformulieren blijven de
examinatoren op de door de PV aangewezen plaats.
Tijdens het overleg nemen de examinatoren gezamenlijk plaats om de rode examenformulieren te
ondertekenen en om tot een eindoordeel, geslaagd/niet geslaagd, te komen.

4.9.2 Examenformulieren
De door de KBN verstrekte rode examenformulieren, die zijn voorzien zijn van de naam en de leeftijd
van de kandidaat, worden na het overleg ingevuld en getekend door 3 examinatoren.

4.10 Bijzonder danexamen
De KBN streeft ernaar ook voor de hierna te noemen bijzonder doelgroepen Danexamens twee keer
per jaar mogelijk te maken.
Deze doelgroepen zijn:
a)
b)
c)

Kandidaten met een lichamelijke of geestelijke beperking (attest van een arts indienen bij
de KBN).
Kandidaten vanaf 60 jaar (alleen eigen leraar en directe familie mogen aanwezig zijn).
Rijks- of bondserkende KBN-leraren voor 4e, 5e en 6e Dan (besloten Danexamen).

4.11 Resultaat danexamen
-

De CDP verklaart dat de resultaten bekendgemaakt mogen worden.
De PV maakt de resultaten aan de kandidaten bekend.
De geslaagde kandidaten ontvangen een KBN-diploma en het afgetekende KBN-paspoort.
Geslaagden voor de 1e Dangraad ontvangen een zwarte band die voorzien is van de KBNinitialen.
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4.11.1 Niet geslaagde kandidaat
Een niet geslaagde kandidaat ontvangt een beoordelingsformulier waarop is aangegeven op welk
onderdeel of onderdelen hij/zij onvoldoende is bevonden. Op verzoek geeft de
platformvertegenwoordiger uitleg aan de kandidaat en aan zijn/haar leraar.

4.12 Examenruimte, toeschouwers, fotograferen en filmen
4.12.1 Examenruimte
De examenruimte is toegankelijk voor examenkandidaten, examenpartners van de kandidaten,
examinatoren, CDP, PV’s, EHBO’ers, genodigden, afgevaardigde(n) van het Bondsbureau en
bestuursleden van de Karate-do Bond Nederland.

4.12.2 Toeschouwers
-

Toeschouwers kunnen plaatsnemen op de tribunes.
Kinderen hebben toegang tot het Danexamen mits ze de Danexamens niet verstoren.
Na de bekendmaking van de uitslag mogen de toeschouwers de examenkandidaten in de
zaal feliciteren.
De toeschouwers mogen niet met hun schoenen op de matten staan.
Toeschouwers die zich storend gedragen worden verzocht de examenruimte te verlaten.

4.12.3 Fotograferen en filmen
-

Fotograferen tijdens het Danexamen is toegestaan.
Filmen tijdens het Danexamen, vanaf de tribune, voor eigen gebruik is toegestaan.
Tijdens het bekendmaken van de resultaten mag wel gefilmd worden.

4.12.4 Verwerking persoonsgegevens
-

-

-

De kandidaat geeft door het invullen van het inschrijfformulier toestemming aan de KBN
om de persoonsgegevens te verwerken voor zover deze nodig zijn om deel te kunnen
nemen aan de KBN Danexamens en het registreren van de resultaten in het
Dangraadregister.
De kandidaat geeft door deelname aan het KBN Danexamen toestemming aan de KBN om
de naam te publiceren op de lijst van deelnemende, en geslaagde kandidaten.
De KBN mag foto’s en films maken van en tijdens het KBN Danexamen ter promotie van
de KBN en het Karate in het bijzonder.
Door in te schrijven voor het KBN-Danexamen geven de kandidaten, en hun
examenpartners toestemming voor het maken van foto’s en/of films van de examens.
Indien men hiertegen bezwaar heeft dient de kandidaat en/of examenpartner dit
schriftelijk kenbaar te maken, door uiterlijk 1 week voor het KBN-Danexamen een e-mail
te sturen naar de Bondsbureau onder vermelding van naam, platform en starttijd van het
examen.
De kandidaat dient zelf contact op te nemen met de fotograaf die voor het eigen platform
van de kandidaat de examens vastlegt.
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4.13 Uitzonderlijke situaties
4.13.1 Beslissingen tijdens het Danexamen
Als er zich tijdens de Danexamens situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, beslist een
bestuurslid van de Karate-do Bond Nederland. De CDP en/of PV kunnen het bestuurslid hierbij
desgevraagd van advies voorzien.

4.13.2 Verslag beslissingen uitzonderlijke situaties
De CDP maakt een verslag van de beslissing van de onder artikel 4.13.1 vallende uitzonderlijke situatie
en overhandigt dit verslag aan het bestuur van de KBN.

Artikel 5: Richtlijnen voor 6e dan examen
5.1

Voorwaarden

De kandidaat dient te voldoen aan de eisen die genoemd staan in artikel 2.1.2.
De kandidaat heeft de toezegging nodig van een 6e Dan of hoger gegradueerde en Rijks- of
Bondserkende KBN-leraar Karate-do, die de functie van promotor gaat vervullen.

5.1.1 De promotor
De promotor moet minstens houder zijn van de 6e Dan. Samen met de promotor ontwerpt de
kandidaat een programma voor het 6e Danexamen. De promotor is verantwoordelijk voor het verloop
van het examen op de KBN-examendag. De promotor vervult de taken van de PV tijdens het 6e
Danexamen.

Insturen bij examen aanvraag 6e dan

5.2

Voor het aanvragen van het examen moet men de volgende gegevens naar het Bondsbureau sturen:
-

Aanvraagformulier.
Curriculum vitae (cv) van de kandidaat (persoonlijke gegevens en karate loopbaan).
Een uitgewerkt 6e Dan examenprogramma.
De datum waarop de kandidaat examen wil doen.
De naam van de promotor.

Uiterlijke inzenddatum examen aanvraag 6e dan

5.3

De aanvraag voor het examen dient uiterlijk 6 maanden voor de gekozen KBN-examen dag op het
Bondsbureau binnen te zijn.

5.4

Beoordeling aanvraag
-

Het Bondsbureau stuurt de complete aanvraag naar de DAC.
De DAC beoordeelt of de aanvraag aan de eisen voldoet en brengt advies uit aan het KBNbestuur.
Het KBN-bestuur beslist over de aanvraag en informeert de kandidaat over de beslissing.
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Het examenprogramma voor 6e dan

5.5

Het 6e Dan examen hoeft niet stijl gebonden te zijn. Samen met de promotor wordt er een programma
gemaakt om het 6e Dan examen vorm te geven.
Te denken valt aan onderwerpen als:
-

5.6

Demonstratie en interpretatie van de klassieke stijl gebonden Kihon en Kata.
Demonstratie van de klassieke kumitevormen met de bijbehorende toepassingen.
Niet stijl gebonden thema’s, bv. basistechnieken voor Jiyu kumite, voor zelfverdediging.
Demonstratie van de kandidaat zelf of van zijn leerlingen met een zelfgekozen thema.
Werkstuk gebaseerd op bestaande literatuur over Karate-do, met duidelijke
bronvermelding.
Een persoonlijke visie van de kandidaat op Karate-do of op de krijgskunst in het algemeen.

Inschrijfformulier en promotiestuk

Het inschrijfformulier moet voorzien zijn van de handtekeningen van de kandidaat en de promotor.
De complete aanvraag bestaande uit het examenprogramma, cv, werkstuk en/of duidelijk beschreven
presentatie, demonstratie of les, wordt het promotiestuk genoemd. Dit promotiestuk dient uiterlijk 2
maanden voor de voorgestelde KBN-examen dag op het Bondsbureau binnen te zijn.

Examencommissie voor 6e dan examen

5.7
-

Het KBN-bestuur stelt, in overleg met de CDP, een examencommissie samen.
Het KBN-bestuur kan advies vragen aan de DAC en/of PV.
De examencommissie bestaat uit 3 examinatoren die minstens 6e Dan zijn en voldoen aan
de eisen als genoemd in artikel 4.4, 4.5.1 en 4.5.2.
De promotor mag niet de rol van examinator vervullen tijdens dit examen.
De kandidaat krijgt een bevestiging van de examen mogelijkheid.
De kandidaat wordt op de hoogte gesteld van de aangewezen examinatoren.

Artikel 6: Bijzondere promoties
6.1

Voorwaarden bijzondere promoties

6.1.1 Voorwaarden voor kandidaat
Kandidaten voor een bijzondere promotie dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
-

Minimaal 10 jaar onafgebroken lid van de Karate-do Bond Nederland.
Aantoonbare loyaliteit aan de KBN in woord en daad.
Onbesproken gedrag, zowel maatschappelijk, privé en als karateka.
Meerdere jaren verdienstelijk voor de KBN in (een) bepaalde functie(s) en/of.
Bijzondere verdiensten voor het Karate-do in het algemeen op inter-, nationaal of
stijlniveau, en/of
Meerdere jaren gepresteerd hebben op sportief gebied, zowel nationaal als internationaal.
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6.1.2 Verdiensten voor de Karate-do Bond Nederland
Onder verdiensten voor de KBN wordt onder meer verstaan:
-

Minimaal 9 jaar (in één of meerdere functies voor de KBN werkzaam geweest als
bestuurslid, commissielid, scheidsrechter, bondscoach, bondstrainer, examinator etc.
Minimaal 8 jaar betrokken zijn geweest bij nationale en/of internationale Karate-do
activiteiten die het aanzien van de KBN vergroten.

6.1.3 Verdiensten voor het Karate-do
Onder verdienste voor het Karate-do in het algemeen wordt onder meer verstaan:
-

Minimaal 8 jaar actief betrokken bij een platform als bestuurder en/of organisator steeds
binnen het kader van de KBN en niet haaks op de KBN.

6.1.4 Bijzondere prestaties op sportief gebied
Om voor een promotie voor een bijzondere prestaties op sportief gebied in aanmerking te komen moet
de kandidaat minimaal in bezit zijn van de 1 Kyugraad en moet de prestatie een positieve invloed
hebben gehad op het Karate-do in Nederland binnen de KBN.
Bij een bijzondere prestatie moet men bijvoorbeeld denken aan:
-

-

-

-

Meerdere malen Nederlands kampioen vanaf 14-15 jaar (cadetten).
Prestaties individueel en in teamverband, aangevuld met grote internationale successen.
Individueel bij de eerste drie geëindigd op WK’s van de WKF of bij EK’s van de EKF,
eventueel aangevuld met prestaties op internationale meetmomenten.
Wereldkampioen bij de WKF individueel of team en meerdere malen Nederlands
kampioen.
Jarenlang in positieve zin lid zijn geweest van het Nederlandse selectie en deelnemer zijn
geweest op diverse EK´s van de EKF en WK’s van de WKF (minimaal vijf jaar onafgebroken).
Meerdere jaren aaneengesloten bondscoach of bondstrainer van succesvolle Nederlandse
deelnemers op diverse EK’s (EKF) en WK’s (WKF) en andere grote internationale
toernooien.
Winnaars van een 1e, 2e of 3e plaats bij een EJK/WJK cadetten, junioren en -21 of EK/WK
senioren komen automatisch in aanmerking voor een promotie naar de 1e Dan indien ze
de 1e Kyugraad bezitten (deze regel geldt voor zowel individuele als teamprestaties).
Het behalen van een 1e plaats op een EK senioren (EKF) of WK senioren (WKF) wordt gezien
als een uitzonderlijke prestatie en rechtvaardigt een bijzondere promotie tot maximaal 3e
Dan (deze regel geldt voor zowel individuele als voor teamprestaties).
Promotie op deze grond kan maximaal tot 3e Dan.
De kandidaat moet voldoen aan de wachttijd en minimumleeftijd volgens artikel 2.1.2.

6.1.5 Voorwaarden / beleid
Bij herhaalde of opvolgende aanvragen voor een bijzondere promoties van dezelfde kandidaat kan het
niet zo zijn dat dezelfde voortdurende prestaties en verdiensten uit de voorgaande artikelen meetellen
voor de beoordeling van opvolgende bijzondere promoties. Er dient sprake te zijn van aanvullende
prestaties/verdiensten wanneer er meermaals c.q. herhaalde aanvragen voor bijzondere promoties
worden gedaan.
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6.2

Graduatie met betrekking tot bijzondere promotie

6.2.1 Minimale Dangraad voor bijzondere promotie
Een kandidaat dient in beginsel minimaal 3e Dan te zijn om voor een bijzondere promotie in
aanmerking te komen en minimaal twintig jaar Bondserkend Dangraadhouder, inclusief inachtneming
van de wachttijden als vermeld onder artikel 2.1.2.

6.2.2 Inpassingspromotie
Het bondsbestuur kan ook eenmalig een Dangraad toekennen in de volgende situaties:
a) Als KBN-lid een Dangraad heeft die door een door de KBN erkende karatebond is
toegekend.
b) Indien de kandidaat aantoonbaar voldoet aan de eisen als bedoeld in artikel 4.2 van dit
reglement.
c) Als de kandidaat niet voor een bijzondere promotie is voorgedragen maar wel voldoet aan
de voorwaarden als vermeld in artikel 6 om voor de (hogere) Dangraad in aanmerking te
komen.

6.3

Voordracht tot een bijzondere promotie

De voordracht voor een bijzondere promotie kan gedaan worden door:
-

Het KBN-bestuur.
Een commissie.
Een platformvertegenwoordiger.
Een groep van minstens 5 Rijks- of Bondserkend KBN-leraren Karate-do (minstens 3
verschillende aansluitnummers).
Een bondscoach of een bondstrainer van een KBN-selectie Kata/Kumite.

De voordrager dient op de hoogte zijn van de verdiensten van de betreffende kandidaat.
Deze voordracht dient vastgelegd te worden in de notulen van de bestuursvergadering van de KBN.

6.3.1 Regels m.b.t. de voordracht
-

-

De voordracht dient ingediend te worden bij het KBN-bestuur.
De voordracht dient altijd schriftelijk te geschieden.
De voordracht dient alle gegevens van de kandidaat te bevatten.
De voordracht dient de redenen weer te geven waarom de voordragers deze kandidaat
een bijzondere promotie gunnen, als bewijsstukken voorhanden zijn dienen deze
meegestuurd te worden.
De voordracht dient breed ondersteunt te worden.
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6.4

Beoordeling van een bijzondere promotie
-

6.5

Het bondsbestuur laat nagaan of voldaan is aan mogelijke voorwaarden zoals omschreven
in artikel 6.1.
Het bestuur vraagt advies aan de CDP, om een onderzoek doen naar de voorgestelde
kandidaat.
De CDP brengt schriftelijk advies uit aan het KBN-bestuur. Het KBN-bestuur kan het advies
aannemen of verwerpen. In het geval van verwerpen zal dit met redenen omkleed
separaat genotuleerd worden en deze notulen opbergen in het Dangraadregister.

Regels met betrekking tot de publicatie van de voordracht

6.5.1 Registratie bijzondere promotie
De bijzondere promotie wordt geregistreerd in een daartoe bestemd Dangraadregister. Dit register
wordt bijgehouden op het Bondsbureau van de KBN. Ieder KBN-lid is gerechtigd inzage te vragen in dit
register.
Het KBN-bestuur is gerechtigd een vergoeding voor inzage te vragen, welke niet meer bedraagt dan de
kosten voor porto en reproductie.

6.5.2 Spreiding van bijzondere promoties
Het KBN-bestuur zal streven naar spreiding over het jaar van voor bijzondere promotie in aanmerking
komende kandidaten. Voorts zal het bestuur streven naar een gelegenheid waarbij bekendmaking van
de promotie van de betreffende kandidaat voor betrokkene het beste tot haar recht komt.

Artikel 7: Honoris Causa
7.1

HC dan

In uitzonderlijke gevallen is het KBN-bestuur gerechtigd om verdienstelijke karateka’s, die als gevolg
van bijvoorbeeld ziekte, blijvende invaliditeit of hoge leeftijd, niet staat zijn om een praktisch
Danexamen af te leggen, een HC Dangraad (Honoris Causa) uit te reiken.

7.2

Eisen aan toekenning HC

In de gevallen als hiervoor onder artikel 7.1 bedoeld zal de karateka moeten voldoen aan het hiervoor
onder artikel 6.1 gestelde ten aanzien van de voorwaarden voor voordracht.

7.3 HC promotie tot 1e dan
Kandidaten kunnen een eenmalige HC-promotie tot maximaal 1e Dan krijgen als:
-

Kandidaten 70 jaar of ouder zijn.
Kandidaten zich nog altijd actief inzetten voor de karatesport.
Kandidaten aantoonbaar meer dan 8 jaar actief in de dojo zijn geweest.
Kandidaten een voorbeeld en stimulans voor de jongeren zijn geweest.
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Artikel 8: Diploma, registratie en resultaten
8.1

Diploma’s

De diploma’s dienen voorzien te zijn van een unieke nummering die correspondeert met de gegevens
in het Dangraadregister.

8.2

Dangraadregister

De CDP stuurt de resultaten van de Danexamens, aantal geslaagden en aantal afgewezenen naar
hetBondsbureau. De geslaagden worden door het Bondsbureau ingeschreven in het Dangraadregister.

8.3

Resultaten

De lijst met resultaten en de examenformulieren worden opgeslagen in het archief van de KBN.
De resultaten worden bekendgemaakt op de website van de KBN (http://www.kbn.nl ).

Artikel 9: Bekendmaking van dit reglement
Bekendmaking van dit reglement vindt plaats door publicatie op de website van de KBN
(http://www.kbn.nl ). Verder kan dit reglement door KBN-leden opgevraagd worden bij het
Bondsbureau.

Door KBN-bestuur akkoord bevonden, Maarsbergen, d.d. 27 september 2020

E.M.R. Marques
Voorzitter KBN
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