
       

     

 

 

 

    

               Aan: Deelnemers Taekwon-Do International Nederland 
  

 
Secretariaat: 

Els van den Berg 

Gutserstraat 89 

1033 RR AMSTERDAM 

 : 020-6335804                               
E-mail: secretariaat@taekwondo-international.nl 

                    Amsterdam, 10 oktober 2013 

 

Onderwerp: Uitnodiging Dan examens 1
e
 t/m 4

e
 Dan  

 
Datum  :  Zaterdag 30 november 2013 

Melden  :    9.30 uur 
Aanvang :  10.00 uur  

Einde  :  circa 13.00 uur 

 Adres  :  Evenementencomplex "Merwestein" 

      Merweplein 1  -   3432 GN Nieuwegein  

 

Kosten  : 1e Dan  € 185, -- (is inclusief aanvraag I.T.F. Booklet)  

  2e Dan  € 175, -- of  € 275, -- indien kandidaat niet in bezit is van ITF-registratienummer 1e Dan 

  3e Dan  € 250, -- of  € 350, -- indien kandidaat niet in bezit is van ITF-registratienummer 2e Dan 

  4e Dan  € 350, -- of  € 520, -- indien kandidaat niet in bezit is van ITF-registratienummer 3e Dan 

 

Deelname    : Leden van bij de T.I.N. aangesloten deelnemers, welke voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 2 van het Danreglement. 

 

Aanmelding: Een volledig ingevuld aanmeldingsformulier (zie bijlage) met een 1 ingescande en 1 losse digitale pasfoto in JPG        

vóór 10 november 2013  door de leraar van  de school / vereniging  mailen  naar:  secretariaat@taekwondo-international.nl 
 

 Toelichting:  
 Dan examens worden landelijk afgenomen door een daarvoor aangestelde Dan examen commissie. 

 De kandidaat dient de stof te beheersen zoals vermeld in het Danreglement. 

Voor het onderdeel breektest, dient de kandidaat zelf voldoende houten planken mee te nemen. De aantallen en specificaties 

zijn terug te vinden in het Danreglement. 

 

 School/vereniging krijgt een deelname bevestiging, wanneer aanmeldingsformulier en betaling zijn ontvangen.  

     Let op zowel aanmeldingsformulier als betaling moet vóór 10 november 2013 zijn ontvangen. 

 Kandidaten dienen zich uiterlijk een half uur voor aanvang van het examen te melden bij de 

 examencommissie en een volledig ingevuld bondspaspoort af te geven.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Aanmeldingen voor 4e

 Dan:  

- Volledig ingevuld aanmeldingsformulier mailen:  secretariaat@taekwondo-international.nl 
            - School/vereniging krijgt een deelname bevestiging, wanneer zowel aanmeldingsformulier als betaling zijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

          ontvangen; 

 -  De thesis dient 3 maanden voorafgaande aan de examendatum te zijn ingeleverd.  

 

 Planning volgende  Dan examens 1e helft 2014  

 
 Zaterdag 24 mei 2014 - Evenementencomplex Merwestein 

 Zaterdag 29 november 2014 -  Evenementencomplex Merwestein 

 
Met vriendelijke groeten, 

 

Els van den Berg 

Secretariaat T.I.N. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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