
 

Beste leden, 
 
Binnenkort worden er weer examens gehouden. Als je goed getraind hebt en de vereisten 
beheerst kan je een nieuwe band behalen.  
 
De examendata zijn als volgt: 
Jeugd tot en met geel/ groene band  maandag 17 december 17:00 
Jeugd vanaf groene band en hoger  woensdag 19 december 17:00 
Volwassenen      vrijdag 21 december 18:30 
 
De kosten bedragen € 15,- per graad. Als je dus examen doet voor twee graden(banden) hoger 
dan je huidige graad bedraagt het examen € 30,-. Je ontvangt per graad een aparte diploma.   
Om mee te kunnen doen met het examen moet ook je contributie betaald zijn tot en met de 
lopende maand! 
 
Verder mag je alleen deelnemen aan het examen in een schoon Taekwondopak van de club en 
met geknipte nagels.  
 
Om het examen vlot te laten verlopen is het van belang dat iedereen op tijd aanwezig is, zodat 
we snel kunnen beginnen. De zaal kunnen jullie een kwartier voor het begin van het examen 
betreden, zodat je zelf nog even kunt oefenen. 
 
Als je mee wilt doen met het examen moet je het onderstaande strookje en het examengeld 
inleveren bij je trainer voor woensdag 12 december. Overleg van tevoren even met je trainer 
voor welke band je op mag gaan. Het examengeld mag ook tevoren worden overgemaakt naar 
NL90 INGB 0007895073 ten name van Taekwondo Apuro. Uiterlijk op woensdag 12 december. 
Vermeld hierbij: examen + naam deelnemer.  
Onderstaand strookje wordt alleen in behandeling genomen na ontvangst van het examengeld.  
 
Wij wensen iedereen veel succes met het examen en de voorbereiding ervan! 

 

 
Aanmeldingsstrookje examen: 
 
Voor- en achternaam: 
 
Kruis aan voor welke graad of graden je opgaat.   

o 9 de Geup   - witte band plus gele streep 
o 8 ste Geup  - gele band  
o 7 de Geup   - gele band plus groene streep  
o 6 de Geup   - groene band  
o 5de Geup    - groene band plus blauwe streep  
o 4de Geup    - blauwe band  
o 3de Geup    - blauwe band plus rode streep  
o 2de Geup    - rode band  
o 1ste Geup   - rode band plus zwarte streep 

 
Omcirkel de gewenste bandlengte in cm: 200 – 220 – 230 – 240 – 250 – 260 – 280 – 290 – 300 – 320  


