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7de CDJ-dan/poomexamen   
 

Beste kandidaat, 
 
Met dit schrijven willen we jullie inlichten over het zevende  Chin Do Jang danexamen. 

 
Datum: 1 december 2013 vanaf 13.00 uur 

 
Locatie : BLOSO-centrum Blankenberge  – Koning Boudewijnlaan 15b, 8310 
Brugge 
 
 
Inschrijven kan tot 31/10/2013, ook de betalingen dienen ons ten laatste te bereiken 
op deze dag. 
 
Inschrijven gebeuren online via: 
 
http://taekwondo.brugseverenigingen.be/Inschrijvingen/CDJDanexamen 
 
De inschrijvingen zijn definitief na betaling van het inschrijfgeld. Vermeld uw naam in 
mededeling. Inschrijfgelden kunnen worden gestort op rekeningnr.: 
 
BE33 7755 5477 4646 van Chin Do Jang, Kongostraat 86, 8310 Brugge 
 
1ste dan/poom - € 136,00 
2de dan/poom - € 160,00 
3de dan/poom - € 196,00  
4de dan/poom - € 230,00 
5de dan - € 374,00  
6de dan - € 399,00 
7de dan - € 488,00 
 
*** Iedere kandidaat vanaf 2de dan/poom, dient een kopie van z’n huidig kukkiwon-diploma of pasje te 
sturen naar: Taekwondo Chin Dojang, Kongostraat 86, 8310 Brugge of cdjbrugge@telenet.be  
 
*** Iedere kandidaat 1ste dan/poom dient een pasfoto te sturen of mailen naar: Taekwondo Chin 
Dojang, Kongostraat 86, 8310 Brugge of cdjbrugge@telenet.be. Zonder pasfoto kan er geen 
Kukkiwon-diploma worden aangevraagd! 
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Kort reglement & programma: 
 
Na inschrijving wordt iedere kandidaat een volledig reglement en woordenlijst 
toegestuurd. 

 
1. Het examen bestaat uit 5 onderdelen: 

- Poomsae  
- Gyorugi 
- Special techniques 
- kyokpa (breektest) (enkel vanaf 15 jaar) 
- Theorie (tem 4de dan) of thesis (vanaf 6de dan) 

 
Een volledig programma wordt met deze uitschrijving verstuurd of is 
beschikbaar op éénvoudige aanvraag. 

 

2. De kandidaat zal voorafgaand aan het (her)examen vijf trainingen volgen in 
een andere CDJ-club dan zijn eigen club. Het formulier in bijlage dient te 
worden ondertekend door de aanwezig hoofdtrainer. Vb.: Iemand is lid van 
CDJ Oostende. Naast z’n normale training dient er vijf maal getraind worden 
in een andere CDJ-club (trainingsuren zijn terug te vinden op 
www.chindojang.be). Train ook voldoende in eigen club, een danexamen 
vergt een goede voorbereiding. 

3. Op de dag van het danexamen moet de kandidaat een geldige licentie VTB 
vzw kunnen voorleggen samen met het volledig ingevulde formulier van 
aanwezigheden.   

4. Kandidaten die niet slagen krijgen de volledige som terugbetaald min € 20,00 
administratiekosten. 

5. Kandidaten vanaf 2de dan/poom kunnen een nieuwe pasfoto meebrengen 
indien zij willen dat er een recentere foto komt op hun Kukkiwon-kaart. 

6. Kandidaten dienen zelf te zorgen voor een volledige uitrusting voor gyorugi, 
alsook hun breekplanken en materiaal voor special techniques. 

 
 
Wie nog vragen heeft kan zich wenden tot z’n eigen trainer of mailen naar de 
dangradencommissie van Chin Do Jang via cdjbrugge@telenet.be 
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NAAM:……………………………………………………. 
 
LID VAN: Chin Do Jang………………………………….. 
 
 

BIJLAGE – AANWEZIGHEIDSFOMULIER 
Ook voor herexamen 

 

FORMULER TE LATEN ONDERTEKENEN DOOR DE AANWEZIGE 
HOOFDTRAINER 

 

DATUM CLUB 
NAAM en HANDTEKENING 
van aanwezige hoofdtrainer 

   

   

   

   

   

 

Train ook voldoende in eigen club, een 
danexamen vergt een goede voorbereiding. 
De kandidaat wordt verwacht aan minstens 5  trainingen in een andere CDJ-club dan z’n eigen club 
deel te nemen voorafgaand aan het examen. De kandidaat brengt het ingevulde formulier mee op het 
danexamen. Kandidaten zonder volledig ingevuld formulier kunnen niet deelnemen aan het 
danexamen.  
 

VOLLEDIG INGEVULD FORMULIER MEEBRENGEN NAAR HET DANEXAMEN 
SAMEN MET EEN GELDIGE LICENTIE VTB en balpen voor het theorie-examen 
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