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DANEXAMENS, REGLEMENTEN, RICHTLIJNEN

Ingangsdatum: 01-01-2009
Met dit reglement danexamens d.d 21-10- 2008 komen alle voorgaande versies te vervallen.
Indien nieuwe artikelen nog niet uitvoerbaar zijn dan geldt het oude regelement.

Vastgesteld door het Bondsbestuur d.d. 21-10-2008
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ARTIKEL 1: DE EXAMENCOMMISSIE
Artikel 1.1
De Coördinator Danexamens en Promoties (CDP) en de daartoe aangewezen bondsfunctionarissen
vormen de examencommissie en is belast met de examens.
De CDP is namens het Hoofdbestuur verantwoordelijk voor het totale examen. De CDP organiseert en
controleert de danexamens en ondertekent de diploma’s.
Artikel 1.2
De stijlvertegenwoordigers vertegenwoordigen de stijlplatformen. Zij houden inhoudelijk toezicht op de
gang van zaken bij het examen. Zij geven advies aan de CDP over de inzet van examinatoren en
signaleren onjuiste beoordelingen en rapporteren deze aan de CDP. De stijlvertegenwoordiger maakt
uitslag bekend en beantwoordt vragen van leraren.
Artikel 1.3
De functionarissen van het bondsbureau ondersteunen het examen administratief.

ARTIKEL 2: EXAMINATOREN
Artikel 2.1
Een examinator dient voor het afnemen van danexamens minimaal in het bezit te zijn van de 3e dan KBN
en eveneens in het bezit te zijn van het diploma rijksgediplomeerd leraar karate-do ofwel
bondsgediplomeerd leraar karate-do.
Artikel 2.2
Naast de in 2.1 genoemde voorwaarden moet een examinator ervoor zorg dragen dat hij / zij zijn kennis
en kunde op peil houdt. De KBN zal deze mogelijkheden faciliteren door het organiseren van
bijscholingsdagen voor examinatoren.
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Artikel 2.3
Een licentiesysteem voor examinatoren is een onderdeel van de bewaking van de kwaliteit. Een licentie is
twee jaren geldig. Een licentie wordt verkregen en behouden door het verplicht bijwonen van her- en
bijscholingscursussen. De CDP zal zorgdragen voor de registratie van de examinatoren en zal op het
bondsbureau worden gedeponeerd.
Artikel 2.4
Een examen wordt afgenomen door minmaal drie examinatoren bij voorkeur van dezelfde stijl die elk
minimaal één graad hoger gegradueerd zijn dan het examen niveau waarin wordt afgenomen. Na overleg
met en verkregen goedkeuring van de CDP kan van deze bepaling worden afgeweken.
Artikel 2.5
Diegene die de kandidaten vertelt wat zij moeten demonstreren en hen bij het kihon-gedeelte met
duidelijke commando’s ondersteuning geeft wordt vrager genoemd. De vrager behoort tot dezelfde
stijlgroep als die van de examenkandidaat en heeft geen beoordelingsbevoegdheid en geen stem in het
wel of niet slagen van de kandidaten..
Artikel 2.6
De door de bond verstrekte examenformulieren die zijn voorzien van de naam van de kandidaat en
zijn/haar leeftijd worden door elke examinator na afloop van de toetsing individueel, en zonder hierbij in
overleg te treden met collega examinatoren, ingevuld.
Artikel 2.7
Tijdens het afnemen van de examens en het invullen van de examenformulieren en het eindoordeel
geslaagd/afgewezen, blijven de examinatoren op de hen door de examencommissie aangewezen plaats.
Artikel 2.8
De vrager onderhoudt nauw contact met de examinatoren betreffende de te toetsen examenonderdelen
en examenopdrachten. De vrager dient duidelijke taal te spreken en zich ervan te vergewissen dat de
kandidaten hem begrijpen c.q. begrepen hebben.
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Artikel 2.9
De vrager verzamelt na het laatste examenonderdeel de examenformulieren en ziet erop toe dat deze zijn
voorzien van de handtekeningen van de desbetreffende examinatoren. Daarna levert de vrager de
formulieren in bij de centrale administratietafel van de examencommissie.
Artikel 2.10
Examinatoren en functionarissen dienen in het door de KBN voorgeschreven tenue te verschijnen.
Blauwe blazer, grijze pantalon, voorgeschreven bonds stropdas en zwarte schoenen.
ARTIKEL 3: EXAMENS EN DE ORGANISATIE
Artikel 3.1
Dangraad examens voor erkende stijlplatformen voor eerste tot en met vijfde dan worden tenminste
tweemaal per jaar georganiseerd.
Artikel 3.2
Dan examens voor de stijlen die nog niet in een platform zijn georganiseerd kunnen eenmaal per jaar
afgelegd worden, mits de omvang van de aanvragen het toelaat, kan er eveneens twee keer per jaar een
examen plaatsvinden.
Artikel 3.3
Eenmaal per jaar wordt er op zaterdag een examen gehouden voor bijzondere doelgroepen. Deze
Doelgroepen kunnen zijn:
a) Kandidaten met een of meerdere beperkingen ten aanzien van het uitoefenen van de karatesport
b) Kandidaten van 60 tot en met 69 jaar
c) Kandidaten die om redenen van geloofsovertuiging of andere dwingende dan wel dringende reden niet
aan de door de KBN vastgestelde reguliere examens kunnen deelnemen. Dit dient echter wel
gemotiveerd en aangevraagd te worden door de erkende leraar.
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Artikel 3.4
Het KBN bondsbureau regelt de administratie, registratie en convocatie
Artikel 3.5
De convocaties moeten vermelden: datum en plaats van de examens, sluitingsdatum van inschrijving (zes
weken voor het examen) en toelatingseisen voor deelname aan de examens.
Artikel 3.6
Het bondsbureau registreert elke examenaanvraag door middel van een datumstempel van ontvangst. De
ontvangst, met vermelding van de datum, wordt per omgaande bevestigd.
Artikel 3.7
Het KBN bondsbureau controleert of de kandidaat aan de toelatingseisen (wachttijden, leeftijd, KBN
lidmaatschap, kyu-dangraduaties, het examengeld) voldoet.
Artikel 3.8
De CDP deelt de kandidaten in na de controle door het bondsbureau.
Artikel 3.9
De CDP nodigt via de stijlvertegenwoordigers examinatoren uit die benodigd zijn voor de stijlen en het
aantal kandidaten.
Artikel 3.10
De uitslag van het examen wordt direct na afloop van het examen bekend gemaakt en ter plaatse
ontvangen de geslaagden een KBN diploma en het afgetekende KBN paspoort. De geslaagden voor
eerste Dan ontvangen bovendien een zwarte band die is voorzien van de bondsinitialen.
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Artikel 3.12
Een afgewezen kandidaat ontvangt een afwijzingsformulier waarop is aangegeven op welk onderdeel hij /
zij onvoldoende is bevonden. Op verzoek geeft de stijlvertegenwoordiger aan de leraar die het
examenaanvraagformulier heeft ondertekend een nadere toelichting op de motivering van de afwijzing.
ARTIKEL 4: AANVRAAG EXAMEN EN GELDIGHEID
Artikel 4.1
De kandidaat doet zijn aanvraag op een door het bondsbureau verstrekt aanvraagformulier. Een
kandidaat kan uitsluitend examen doen met toestemming van een rijks- of bondsgediplomeerd leraar
karate-do die tevens de bevoegde leraar is van zijn of haar bij de KBN geregistreerde aansluiting. Deze
leraar ondertekent ook het aanvraagformulier.
Artikel 4.2
Deelname aan het examen is uitsluitend mogelijk voor personen die minimaal drie opeenvolgende volle
jaren lid zijn van de bond voorafgaand aan de aanmelding voor het examen.
Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor personen vanuit andere
vergelijkbare organisaties, doch dit moet vooraf door de rijks- of bondsgediplomeerde leraar worden
aangevraagd. Voor alle andere situaties is de inpassingregel van toepassing.
Artikel 4.3
Opnieuw ingeschreven leden van de bond, die in het verleden minimaal drie volle jaren lid zijn geweest,
en zich opnieuw als lid hebben doen inschrijven van de bond hebben een wachttijd van één jaar. Bij de
aanvraag voor het examen dient men wel de nodige bescheiden mee te sturen waar uit dit blijkt of op
andere wijze traceerbaar.
Artikel 4.4
De examengelden dienen uitsluitend per giro of bank overgemaakt te worden en eveneens voor de
sluitingsdatum bij het bondsbureau te zijn ontvangen.
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Artikel 4.5
Het bondspaspoort (KBN paspoort) dient wat betreft de kyugraden volledig te zijn afgetekend door een
bevoegde leerkracht van dezelfde stijl waarin de kandidaat examen doet. De in het verleden behaalde
dan examens dienen te zijn afgetekend door een door de bond hiertoe aangestelde functionaris.
Artikel 4.6
Toestemming tot het doen van examen is eenmaal geldig. Bij het niet behalen van het examen dient men
opnieuw een examen aan te vragen bij het bondsbureau. Het betaalde examengeld is dan voor twee
opeenvolgende examens geldig. Het tweede examen dient binnen drie jaren na het eerste examen te zijn
afgelegd.
ARTIKEL 5: LEEFTIJDEN – WACHTTIJDEN
Artikel 5.1
Dangraad minimum leeftijd en wachttijd:
1e dan 14 jaar en minimaal ½ jaar 1e kyu

technische graden

2e dan 17 jaar en minimaal 2 jaar 1e dan
3e dan 21 jaar en minimaal 3 jaar 2e dan
4e dan 26 jaar en minimaal 4 jaar 3e dan
5e dan 32 jaar en minimaal 5 jaar 4e dan
6e dan 40 jaar en minimaal 6 jaar 5e dan

7e dan 50 jaar en minimaal 9 jaar 6e dan

bijzondere graden

8e dan 60 jaar en minimaal 10 jaar 7e dan

9e dan 70 jaar minimaal 10 jaar 8e dan

uitzonderlijke graad
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Artikel 5.2
Kleur banden:
Vanaf de 1e dangraad mag de zwarte band gedragen worden.

ARTIKEL 6: INHOUD VAN DE EXAMENS
Artikel 6.1
Voor ieder examen bestaat een programma van de eisen dat is vastgesteld door het Bondsbestuur van
de KBN en is gedeponeerd bij het bondsbureau
ARTIKEL 7: BEOORDELING VAN DE EXAMENS
Artikel 7.1
De examinatoren beoordelen volgens de richtlijnen welke op het bondsbureau zijn gedeponeerd en
middels video, cd-rom of anderszins, in een mediatheek die voor alle KBN leraren toegankelijk is.
Artikel 7.2
Bij het beoordelen van de kandidaten zal er in positieve zin rekening gehouden worden met de
karakteristiek van de doelgroepen als bedoeld in artikel 3.3 van dit reglement waartoe de kandidaten
behoren en met de leeftijd van kandidaten in de leeftijdscategorie van 40 tot en met 59 jaar.
ARTIKEL 8: BIJZONDERE PROMOTIES
Artikel 8.1 Voorwaarden bijzondere promoties
Artikel 8.1.1
Kandidaten voor een bijzonder promotie dienen aan de volgende voorwaarden voldoen:
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Minimaal 10 jaar onafgebroken lid van de KBN;
Aantoonbare loyaliteit aan de KBN in woord en daad;
Onbesproken gedrag, zowel maatschappelijk als privé en als karateka;
Verdiensten voor de KBN respectievelijk Karate-do;
Meerdere jaren verdienstelijk voor de KBN in (een) bepaalde functie(s) of anderszins en/of;
Meerdere jaren gepresteerd hebbend op sportief gebied, zowel nationaal als internationaal en/of;
Bijzondere verdiensten voor het karate in het algemeen op internationaal, nationaal, regionaal of
stijlniveau.
Artikel 8.1.2 Onder verdiensten voor de KBN wordt onder meer verstaan:
Minimaal tien jaar onafgebroken in meerdere functies voor de KBN werkzaam geweest. Hierbij valt te
denken aan een combinatie van scheidsrechter en commissielid, participatie in meerdere commissies in
hetzelfde tijdsbestek, e.d.;
Minimaal tien jaar onafgebroken in één functie voor de KBN werkzaam geweest als bestuurslid,
commissielid, scheidsrechter, bondscoach, examinator etc.;
Minimaal tien jaar onafgebroken in opeenvolgende functies voor de KBN werkzaam geweest als
bestuurslid, commissielid, scheidsrechter, bondscoach, examinator etc.
Artikel 8.1.3
Onder verdienste voor het karate in het algemeen wordt onder meer verstaan:
Minimaal acht jaar actief betrokken bij een stijlorganisatie als bestuurder en/of organisator. Dit steeds
binnen het kader van de KBN en niet haaks op de KBN;
Minimaal acht jaar van groot belang zijn geweest voor een bij de KBN aangesloten karatevereniging of
karateschool in de vorm van bestuurder of andere hoedanigheid;
Minimaal acht jaar betrokken zijn geweest bij allerlei regionale en/of nationale en/of internationale karatedo activiteiten.
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Artikel 8.1.4
Onder bijzondere prestaties op sportief gebied wordt onder meer verstaan aan één van de onderstaande
kwalificaties hebben voldaan en daarnaast door deze prestaties een positieve invloed hebben gehad op
het karate-do in Nederland binnen de KBN:
Meerdere jaren achtereen diverse Nederlandse kampioenschappen hebben behaald;
individueel en in teamverband, aangevuld met grote internationale successen;
Meerdere malen bij de eerste drie geëindigd op EK´s van de EKF, tweede of derde tijdens één of
meerdere WK´s van de WKF, aangevuld met andere grote internationale successen;
Wereldkampioen bij de WKF (individueel of team) en meerdere malen Nederlands kampioen;
Jarenlang in positieve zin lid zijn geweest van het Nederlandse karateteam en deelnemer zijn geweest op
diverse EK´s en WK’s (minimaal vijf jaar onafgebroken);
Meerdere jaren aaneen bondstrainer of bondscoach van succesvolle Nederlandse deelnemers op diverse
EK’s en WK’s en andere grote internationale toernooien.
Artikel 8.2 Graduatie met betrekking tot bijzondere promotie
Artikel 8.2.1
Een kandidaat dient in het algemeen minimaal 6e dan te zijn om voor een bijzondere promotie in
aanmerking te komen en minimaal twintig jaar erkend dangraadhouder;
Artikel 8.2.2 Inpassingpromotie.
Het bondsbestuur kan tevens eenmalig een dangraad toekennen in de volgende situaties:
a. Indien een lid van de KBN een dangraad heeft die door een door de KBN erkende karatebond is
toegekend;
b. Indien de kandidaat nimmer is voorgedragen om examen te doen voor de betreffende dangraad terwijl
de kandidaat aantoonbaar voldoet aan het programma van exameneisen als bedoeld in artikel 6 van dit
reglement;
c. Indien de kandidaat niet voor een bijzondere promotie is voorgedragen maar wel voldoet aan de
voorwaarden als vermeld in artikel 8 van dit reglement om voor de (hogere) dangraad in aanmerking te
komen.
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Artikel 8.2.3
Aan kandidaten genoemd onder de punten 8.1.1 tot en met 8.1.3 en die lager zijn dan 5e dan kan
eenmalig een zogenaamde HC promotie worden toegekend. Zie ook artikel 8.6.
Artikel 8.2.4 Kandidaten die 70 jaar oud zijn, zich nog immer actief inzetten voor de karatesport, die
aantoonbaar meer dan 8 jaar actief in de dojo zijn geweest en hierdoor een voorbeeld en stimulans voor
de jongeren zijn geweest kunnen een éénmalige HC promotie tot maximaal 1e dan verkrijgen.
Artikel 8.3 Voordracht tot bijzondere promotie
Een voordracht voor een bijzondere promotie kan uitsluitend door een groep gebeuren of een commissie
binnen de KBN. Dit voorkomt allerlei ongewenste manipulaties.
Artikel 8.3.1 De voordracht geschiedt door het Bondsbestuur KBN;
Artikel 8.3.2 De voordracht geschiedt door een erkend stijlplatform binnen de KBN;
Artikel 8.3.3
De voordracht geschiedt door een commissie of werkgroep die echt op de hoogte zijn van de verdiensten
van de betreffende kandidaat.
Artikel 8.3.4
Uitzonderingen op deze algemene regels, mits rekeninghoudend met de voorwaarden zoals gesteld in
artikel 8.1, vormen voordrachten welke geschieden door:
Het bestuur van de KBN, niet betrekking hebbende op een collega-bestuurslid en schriftelijk vastgelegd in
de notulen en met redenen omkleed;
Één of meerdere commissies, niet betrekking hebbende op een commissielid uit de voordragende
commissie(s), met redenen omkleed voorgesteld aan het bestuur, die deze voordracht vastlegt in de
notulen;
De scheidsrechterscommissie, met betrekking tot leden van het scheidsrechterscorps, met redenen
omkleed voorgesteld aan het bestuur, die deze voordracht vastlegt in de notulen.
Regels met betrekking tot de voordracht
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Artikel 8.3.5
De voordracht dient altijd schriftelijk te geschieden;
Artikel 8.3.6
De voordracht dient de naam, het adres, postcode en woonplaats van de kandidaat te bevatten, alsmede
het KBN lidnummer en de graduatie van de kandidaat;
Artikel 8.3.7
De voordracht dient duidelijk de redenen weer te geven, waarom de voordragers deze kandidaat een
bijzondere promotie gunnen. Eventueel dienen bewijsstukken meegegeven te worden.
Artikel 8.4 Voorzieningen ten aanzien van het Bestuur
Artikel 8.4.1 Het bondsbestuur dient na te (laten) gaan of voldaan is aan alle regels en aan mogelijke
voorwaarden zoals genoemd in artikel 8.1;
Artikel 8.4.2
Het bestuur vraagt altijd advies aan de Coördinator Danexamens en Promoties, die een onderzoek doet
naar de voorgestelde kandidaat en deze geeft schriftelijk advies aan het bestuur. Het bestuur zal het
advies aannemen of verwerpen. In het geval van verwerpen zal zij dit met redenen omkleed separaat
notuleren en dit opbergen in het dangraden dossier;
Artikel 8.4.3
Het KBN bestuur is gerechtigd de voorwaarden als hiervoor in artikel 8.1 genoemd, naar eigen inzicht uit
te breiden, mits deze uitbreiding in lijn ligt met deze voorwaarden;
Artikel 8.4.4
Het KBN bestuur zal het advies genoemd in 8.4.2 op de eerstvolgende bestuursvergadering na ontvangst
van het advies behandelen. Binnen twee weken nadat het door de werkgroep of commissie uitgebrachte
advies ter bestuursvergadering is behandeld, zullen betrokken indieners van het verzoek van het
bestuursbesluit in kennis worden gesteld.
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Artikel 8.5
Regels met betrekking tot de publicatie van de voordracht
Artikel 8.5.1
Dit reglement dient tenminste één maal per jaar aan de leden bekend te worden gemaakt. Bekendmaking
vindt plaats door publicatie in het bondsorgaan Taiko dan wel op de KBN website.
Artikel 8.5.2
De bijzondere promotie wordt geregistreerd in een daartoe bestemd register “bijzondere promoties”. Een
dergelijk register wordt aangehouden 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 echter niet meer bedraagt dan de kosten voor porto en reproductie.
Artikel 8.5.3
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 recht komt.
Artikel 8.6 Honoris Causa
Artikel 8.6.1
In bepaalde gevallen is het KBN bestuur gerechtigd aan een kandidaat een dangraad “Honoris Causa” uit
te reiken. De overweging voor een dergelijke uitreiking zal te maken hebben met het bereiken van de
eindgraad van de betrokken kandidaat als gevolg van, doch niet uitsluitend ziekte, blijvende invaliditeit of
leeftijd. Er zullen geen reguliere of bijzondere promoties meer volgen;
Artikel 8.6.2
In de gevallen als hiervoor onder artikel 8.6.1 bedoeld zal de kandidaat in redelijke mate moeten voldoen
aan het hiervoor onder artikel 8.1 gestelde ten aanzien van de voorwaarden voor voordracht.
Artikel 8.7 Rol Bondsbureau en Werkgroep/commissie
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Artikel 8.7.1
De Coördinator Danexamens en Promoties controleert of het ingediende verzoek tot bijzondere promotie
voldoet aan de voorwaarden zoals hiervoor in artikel 8.1 genoemd;
Artikel 8.7.2
Slechts het KBN bestuur kan, in voorkomende gevallen, besluiten af te wijken van deze normen,
eventueel op voordracht van de genoemde commissie of werkgroep;
Artikel 8.7.3
Door het Bondsbureau wordt van de bijzondere promotie aantekening gedaan in het daartoe bestemde
register “bijzondere promoties”.De stukken dienen altijd te verwijzen naar de besluiten in de notulen;
Artikel 8.7.4
De diploma’s dienen voorzien te zijn van een unieke nummering die correspondeert met de gegevens in
het register.
Artikel 9: Leeftijdscategorieën
Artikel 9.1
Er worden vier leeftijdscategorieën onderkend.
a.

tot 40 jaar

b.

van 40 en 59 jaar

c.

van 60 tot 70 jaar (zie artikel 3.3 punt c)

d.

ouder dan 70 jaar (zie artikel 8.2.4)

Artikel 10 Registratie en resultaten
Artikel 10.1
De CDP stuurt de uitslagen van de examens, aantal geslaagden en aantal afgewezenen, naar het
bondsbureau. De geslaagden worden ingeschreven in het dan register.
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Artikel 10.2
De uitslagenlijst alsmede de examenformulieren worden, opgeslagen in het archief van de bond.
Artikel 11: Toeschouwers en partnes
Artikel 11.1
De examenruimte is toegankelijk voor examenkandidaten, examinatoren, bondsbevoegde leraren,
partners van de examenkandidaten en KBN bestuursleden.
Artikel 11.2
Toeschouwers kunnen plaats nemen op de door de organisatie aangewezen plaatsen. Kinderen onder de
14 jaar hebben geen toegang.
Artikel 11.3
Opnames met fototoestellen zijn toegestaan. Video-opnames zijn tijdens het examen niet toegestaan, wel
tijdens het bekendmaken van de uitslag.
Artikel 11.4
Toeschouwers of deelnemers die zich storend gedragen worden verwijderd.
Artikel 11.5
Na afloop van de examens wordt door de stijlvertegenwoordiger de uitslag van het examen aan de
kandidaten bekend gemaakt.
De geslaagden ontvangen een diploma, hun bondspaspoort en eventueel een zwarte band na het
behalen van de eerste dangraad.
De afgewezen kandidaten ontvangen hun bondspaspoort terug en een afwijzingsformulier waarop is
vermeld op welk onderdeel (onderdelen) de kandidaat is afgewezen.
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Artikel 11.6
De leden van het bondsbestuur hebben te allen tijde toegang tot de examens en hebben recht op
toelichting omtrent het verloop van de examens.
Artikel 11.7
De examens mogen met een eigen partner worden afgelegd. De partner van de examenkandidaat dient
lid te zijn van de KBN.
Indien de examenkandidaat geen eigen partner heeft, dan wijst de examencommissie een partner van de
betreffende mat aan.
Artikel 12: Bijzondere gevallen
Artikel 12.1
Indien er zich tijdens de examens situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de CDP of
een plaatsvervangend lid.
Artikel 12.2
De Examencommissie maakt verslag van de beslissing onder 12.1 genoemd, aan het bestuur van de
Karate-do Bond Nederland.
Artikel 12.3
Het bondsbestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor om in bijzondere gevallen af te wijken van dit
reglement.

Door KBN bestuur akkoord bevonden,
Utrecht, d.d. 21-10-2008
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