
 
Hoe verloopt een clubexamen?

Er worden 3 examens georganiseerd per jaar.
En dit in de maanden:

 Februari
 Juni
 November

Raadpleeg hiervoor de kalender op de website www.taisho-lede.be

De voorbereiding:

Het infoformulier met de data en uren  worden 6 weken vóór het clubexamen op de website 
en facebook gezet.
De supervisors hangen een affiche omhoog aan de deur van de zaal waar getraind wordt bij 
de jeugd.

De link naar het inschrijvingsprogramma  wordt 4 weken voor het examen op de website en 
facebook gezet.
Er is een mogelijkheid tot inschrijven gedurende 2 weken.
De data staan duidelijk op het infoformulier.

Wie mag deelnemen?

 lid zijn van TAISHO KARATE CLUB LEDE.
 een geldige vergunning hebben.
 op de dag van het eerste officiële examen 8 jaar zijn.
 Aanbevolen 2 trainingen per week. 

1

http://www.taisho-lede.be/


Hoe schrijf je je in?

Ga via de link naar het online inschrijvingsformulier.
examinationsubscriber.pythonanywhere.com

Klik op het middelste balkje “Inschrijvingen”
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Vul alle gevraagde gegevens in.

Door middel van een drop-down kan je je huidige gordel selecteren (= officiële graad)
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Door middel van een drop-down kan je je huidige aantal streepjes selecteren (= aantal 
tussenexamens)

Je bent verplicht van de velden in te vullen, anders kan je niet verder.

Klik op “Inschrijven” en klaar
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Heb je nog technische vragen? 
Neem contact op met onze Sensei.
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Heb je nog administratieve vragen, of twijfel je aan je inschrijving?
Neem contact op met de verantwoordelijke van de inschrijvingen.
Petra.vangheit@hotmail.com

Inschrijven voor ons clubexamen  kan via PC, tablet, smartphone.
Ben je niet in het bezit van deze technologie of heb je een ander administratief  probleem, 
spreek dan af met: 

 Petra Van Gheit (verantwoordelijke inschrijvingen)

Nu worden alle inschrijvingen verwerkt door de administratief verantwoordelijke.

Er wordt tijdig een deelnemerslijst op de website en facebook geplaatst.
Hier kan je na gaan of je wel ingeschreven bent en om welk uur je aanwezigheid verwacht 
wordt.
Ingeval je naam niet vermeld staat op de lijst, neem dan contact op met de administratief 
verantwoordelijke via mail: petra.vangheit@hotmail.com
Er wordt dan zeker naar een oplossing gezocht.
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Op de dag van het examen.

Kom een kwartier vroeger, zodat alles vlot kan verlopen.

Wat je zeker moet bij hebben de dag van het examen:
 Je geldige vergunningskaart (steeds!) Indien niet in je bezit: een betalingsbewijs! 

Zonder geldige vergunning kan je helaas niet deelnemen aan het clubexamen.
 Vanaf rode gordel ( = 9de Kyu) het rode vergunning boekje (steeds!)
 Je vorig examenbriefje
 Bij een officieel examen: 5 euro ( een briefje!)

De volwassenen en vanaf blauwe gordel geven dit af aan de inschrijvingstafel vóór het 
examen.

De jeugd komt gewoon naar de training om 18:30 en wordt door de trainers begeleid naar de 
zaal van het examen.
Geef af aan de Sempai vóór de training, in de trainingszaal :

 Je geldige vergunningskaart (steeds!) Indien niet in je bezit: een betalingsbewijs! 
Zonder geldige vergunning kan je helaas niet deelnemen aan het clubexamen.

 Vanaf rode gordel ( = 9de Kyu) het rode boekje (steeds!)
 Je vorig examenbriefje
 Bij een officieel examen: 5 euro ( een briefje!)

Iedereen die deel neemt, komt binnen, zet zijn tas af achter het gordijn, groet en wacht in 
stilte af.
Er wordt gegroet: de Sensei, de examinatoren en de deelnemers.
Eén van de trainers geeft opwarming.
Alle deelnemers worden afgeroepen en aangeduid aan welke tafel ze mogen gaan staan.

7



Tafel 1: De 1ste tussentijdse proef (gevorderde Kyu-graden)
Zie examenprogramma
Hier wordt telkens, rustig op tel, de vorm van de techniek beoordeeld.
Bij het slagen van deze proef ontvangt de deelnemer zijn eerste streep die 
duidelijk op de gordel bevestigd moet worden. 

Tafel 2: De 2de tussentijdse proef (kandidaat officiële nieuwe graad)
Zie examenprogramma
Hier wordt, op tel, vooral het ritme van de bewegingen beoordeeld.
Bij het slagen van deze proef ontvangt de deelnemer zijn tweede streep die 
duidelijk op de gordel bevestigd moet worden. 

Tafel 3: Het officiële examen
Zie examenprogramma
Hier wordt de karateka beoordeeld naar zijn totale kunde, vorm, juiste ritme en 
dit zonder tellen.
Dit gaat meestal gepaard met het veranderen van kleur van gordel.  
Voor blauwe of bruine gordels kan dit een wit streepje zijn, afhankelijk van de 
kyu-graad

Bij de jeugd worden de ouders, op het einde van het examen, uitgenodigd bij de 
bekendmaking van de resultaten.
Bij elke deelnemer wordt er een korte toelichting gegeven.

Bij het slagen van een tussentijdse proef krijg je volgende terug:
 een rood of wit lintje
  je vergunningskaart 
  eventueel je rood vergunning boekje

Bij het slagen van het officieel examen krijg je volgende terug:
 je (nieuw) rood boekje
 je vergunningskaart
 je examenbriefje
 je volgend examenprogramma
 het grijs boekje van JKA-Belgium (dit enkel bij het slagen van 9de kyu)
 een zwart lintje voor op je witte gordel: enkel voor de volwassenen bij het 

slagen van 9de Kyu.
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Je rood boekje is je identiteitskaart van de karate JKA-Belgium. 
Zorg ervoor dat je dit goed bij houdt.
Hierin hang je een recente foto en steek je je geldige vergunning en je laatste examenbriefje.

Je examenbriefjes houd je thuis goed bij, maar enkel je laatste examenbriefje zit in je rood 
boekje.

Waar bevestig je die streepjes?

Bij het slagen van een tussentijdse proef mag je je rood of wit streepje op je gordel 
bevestigen.
Een eerste streepje  hang je ongeveer 15 cm van het uiteinde van je gordel.
Een tweede streepje hang je ongeveer 13 cm van het uiteinde van je gordel.

Hangen er op je witte gordel (0de Kyu) nog groene streepjes, 
dan mag je deze verwijderen en je nieuw rood streepje bevestigen.

Zorg er steeds voor dat je gordel niet te kort of niet te lang is.
Het is belangrijk dat de tussengraden (= de streepjes) goed zichtbaar zijn, zodat de indeling 
van de groepen juist gebeurt, dat iedereen kan trainen naar zijn niveau.

In geval er onduidelijkheden zijn, aarzel niet ons te contacteren.

Clubverantwoordelijke: S. Meert J.P.
Administratief verantwoordelijke:  Petra Van Gheit
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