
 

 

 

AANMELDINGSFORMULIER 1e, 2e, EN 3e DAN EXAMEN JUDO versie 14-5-2018 

Voorletters en naam  M / V 

Roepnaam  

Adres  

Postcode  Woonplaats  

Geboortedatum  Telefoonnummer  

E-mail adres  

Lidnr. JBN  Lid JBN sinds  

Dit betreft aanvraag voor e dan Datum examen  

Datum behaalde graduatie 1e kyu:   1e dan: 2e dan: 

 

Soort examen   Competitie  (100 punten)   Volledig technisch 1e      2e herexamen  

Stijl kata  Kodokan      Busen  

Welke kata’s voer je uit?  Nage-no-kata  Katame-no-kata  Go-no-sen-no-kata 

Naam partner (uke)  Partner doet examen  Ja         Nee 

 

JBN nr en Naam 
School/Vereniging 

  

Naam judo leraar B  Telefoonnummer leraar1):  

E-mail adres leraar1)  

Datum 
 
Handtekening 
judo leraar B: 

Vul hieronder uw naam in zoals u die op het diploma 
wilt hebben (duidelijk in blokletters): 
 

1)contactgegevens worden indien nodig gebruikt voor eventuele afstemming met de leraar 

 
Dit formulier met bijlagen opsturen naar: Secretaris  DGCJ-ON / C. Ma / Fonteinstraat 15 / 7573 CG  Oldenzaal 
Het moet tezamen met het examengeld uiterlijk 4 weken voor de examen dag binnen zijn. Op de website van de 
JBN-ON staat de exacte sluitingsdatum! 
Het juiste bedrag moet overgemaakt worden op NL66RABO0160941946 t.n.v. Penningmeester JBN-ON onder 
vermelding van danexamen/herexamen judo en de naam van de aanvrager.  
 
Met dit formulier meesturen:. 

• Goedgelijkende pasfoto (de naam op de achterzijde schrijven)(niet nodig bij herexamen); 

• Kopie van de oranje kaart; 

• Bewijs betaling examengeld; 

• Indien van toepassing, kopie van behaalde 100 punten. 
 
Indien het formulier correct is ingevuld en de betaling is voldaan, dan wordt de aanvraag in behandeling genomen. 
Denk er aan de enveloppe voldoende te frankeren en te voorzien van afzender. 
 
De betaling van het examen/herexamen moet altijd plaatsvinden aan het district waar u examen gaat doen. U kunt een 
examen aanvragen in elk JBN district. Een herexamen moet altijd plaatsvinden in het district waar u bent gezakt. De 
kosten bedragen: € 35,00 voor een examen en € 15,00 voor een herexamen. 


