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REGLEMENT NATIONALE EXAMENS
ARTIKEL 1. NATIONALE GRADEN COMMISSIE
De Nationale Graden Commissie, hierna te noemen NGC, van de Stichting Nunchaku
Nederland, hierna te noemen SNN, organiseert de dan-examens. De voorzitter van de NGC
of het lid van de NGC die hem/ haar vervangt, is verantwoordelijk voor de juiste gang van
zaken bij de examens.

ARTIKEL 2. TOELATINGSVOORWAARDEN
Voor alle dan-examens geldt dat de kandidaat minimaal drie jaar onafgebroken
geregistreerd moet staan bij de SNN, gerekend vanaf de datum van registratie. Op
bovenstaande regel kan de NGC een uitzondering maken voor nunchaku-leraren met een Blicentie c.q. A-licentie.
e
2a.
1 dan
e
Om toegelaten te worden tot het examen voor 1 dan dient de kandidaat minimaal 14
jaar oud te zijn.
e
2b.
2 dan
Om toegelaten te worden tot het examen voor 2e dan dient de kandidaat minimaal
e
twee jaar in het bezit te zijn van de 1 dan. Tevens dient de kandidaat te beschikken
over minimaal twee van de volgende drie licenties: kumite-licentie, jury-licentie of
leraar licentie (LMA- leraar of A-leraar SNN).
2c.
3e dan
Om toegelaten te worden tot het examen voor 3e dan dient de kandidaat minimaal
e
twee jaar in het bezit te zijn van de 2 dan. Tevens dient de kandidaat in het bezit te
zijn van een kumite-licentie en een jury-licentie.
e
2d.
4 dan
Om toegelaten te worden tot het examen voor 4e dan dient de kandidaat minimaal
drie jaar in het bezit te zijn van de 3e dan.
e
2e.
5 dan
Om toegelaten te worden tot het examen voor 5e dan dient de kandidaat minimaal
drie jaar in het bezit te zijn van de 4e dan.
2f.
6e dan – 8e dan
Om in aanmerking te komen voor een 6e, 7e of 8e dan dient5 de kandidaat
voorgedragen te worden door vijf dan-houders die in het bezit zijn van minimaal 3e
dan. De NGC zal op basis van de technische en/ of didactische verdienste een
besluit nemen.
2g.
9e dan en 10e dan
Voor toekenning van een 9e of 10e dan dient de kandidaat voorgedragen te worden
door de NGC aan het hoofdbestuur van de SNN. Het hoofdbestuur neemt uiteindelijk
de beslissing.

ARTIKEL 3. PUBLICATIE, AANMELDING EN KOSTEN
3a.
3b.

NGC

Dan-examens worden twee maal in het jaar georganiseerd. De data van de examens
worden kenbaar gemaakt door middel van één of meerdere publicaties in “Touché”.
Examenkandidaten dienen een inschrijfformulier aan te vragen bij de NGC of te
downloaden van de website van de SNN. Het inschrijfformulier dient uiterlijk één
maand voorafgaande aan het examen in het bezit te zijn van de NGC. Het
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3c.

examengeld dient contant betaald te worden op de examendag voorafgaande aan
het examen aan de voorzitter van de NGC.
De kosten voor het dan-examen worden bepaald door de NGC.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE
Het secretariaat van de ledenadministratie regelt de administratie, registratie en convocatie.

ARTIKEL 5. EXAMENCOMMISSIE EN EXAMINATOREN
5a.
5b.

Een examencommissie bestaat uit ten minste drie examinatoren.
e
Een examinator dient minimaal in het bezit te zijn van de 1 dan en bij voorkeur in het
bezit te zijn van een leraar licentie (LMA- leraar of A-leraar SNN). Voor het afnemen
van het 1e dan-examen is het bezit van een 1e dan voor de examinator voldoende.
Voor de examens van 2e, 3e, 4e en 5e dan dient de examinator minimaal één dangraad hoger gegradueerd te zijn dan waarvoor wordt geëxamineerd.

ARTIKEL 6. AANVRAAG EN GELDIGHEID
6a.

6b.

6c.

Het paspoort van de SNN dient volledig te zijn afgetekend door een bevoegde SNNleerkracht voor wat betreft alle kyu-graden en dient voor wat betreft de behaalde dangraden, afgetekend te zijn door de voorzitter van de NGC of diens vervanger.
De kandidaat kan zich voor een examen inschrijven middels een
aanmeldingsformulier dan-examen. Een kandidaat kan uitsluitend examen doen met
toestemming van de door de SNN bevoegde leerkracht, van de school of vereniging
waar de kandidaat staat geregistreerd. De leerkracht tekent daartoe het
aanmeldeingsformulier dan-examen.
Toestemming tot het doen van examen is één jaar geldig en dient hierna opnieuw bij
de NGC te worden aangevraagd. Eveneens dient er opnieuw examengeld te worden
voldaan.

ARTIKEL 7. BIJZONDERE PROMOTIES
7a.

7b.
7c.

7d.
7e.

NGC

Bijzondere wedstrijdprestaties kunnen aanleiding geven tot een promotie tot een
hogere graad zonder examen af te leggen of door een gedeeltelijk examen af te
leggen.
Door bijzondere wedstrijdprestaties kan men, zonder dat examen is afgelegd of met
een gedeeltelijk examen, niet hoger worden bevorderd dan 3e dan.
Bijzondere promoties zonder examen of met een gedeeltelijk examen kunnen
eveneens verleend worden al de kandidaat beschikt over:
- een grote kennis van het nunchaku-do en een goede vaardigheid in de nunchaku
technieken en deze in dienst van de SNN stelt, bijvoorbeeld in de vorm van
publicaties, het geven van demonstraties et cetera.
- leidinggevende kwaliteiten in een technische commissie of cursussen, zeer goede
leerlingen opleidt, leiding geeft aan nationale teams et cetera.
Een verzoek voor een bijzondere promotie dient schriftelijk bij de NGC te worden
ingediend. Een kandidaat dient te worden voorgedragen door minstens drie dangraadhouders. Het is niet mogelijk een verzoek voor zichzelf in te dienen.
Naast de normale graden kent de SNN graden die “honorus causa” verleent worden.
Deze graden worden verleend aan personen die zich lange tijd zeer verdienstelijk
voor het nunchaku-do hebben gemaakt op een gebied dat niet direct te maken heeft
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met de techniek van het nunchaku-do. Achter deze verleende graat moet steeds de
letters “H.C.” staan vermeld.

ARTIKEL 8. EXAMENRESULTATEN
Algemeen: bij dan-examens kent de SNN een indeling in disciplines of onderdelen.
8a.
Een kandidaat is geslaagd indien hij of zij voor alle gevraagde disciplines een cijfer
6,0 of hoger heeft gescoord.
8b.
Een kandidaat krijgt een herexamen indien hij of zij voor één onderdeel een cijfer 5,5
of 5,0 als laagste cijfer heeft gescoord. De overige examenresultaten blijven geldig
tot en met de eerstvolgende mogelijkheid tot herexamen.
8c.
Een kandidaat is afgewezen indien hij of zij voor meerdere disciplines of onderdelen
een cijfer 5,5 of lager heeft gescoord. De kandidaat dient bij een volgende
mogelijkheid een volledig examen af te leggen.
8d.
De examenresultaten voor de verschillende disciplines of onderdelen worden
uitgedrukt in hele en halve cijfers. Tussentijdse scores worden uitgedrukt in tienden
cijfers.
8e.
Indien door calculatie van tussentijdse scores het resultaat voor een discipline of
onderdeel uitkomt op een cijfer met een of twee tienden dan zal naar beneden
worden afgerond naar een heel cijfer (bijvoorbeeld 6,2 wordt 6,0).
8f.
Indien door calculatie van tussentijdse scores het resultaat voor een discipline of
onderdeel uitkomt op een cijfer met drie of vier tienden dan zal naar boven worden
afgerond naar een half cijfer (bijvoorbeeld 6,4 wordt 6,5).
8g.
Indien door calculatie van tussentijdse scores het resultaat voor een discipline of
onderdeel uitkomt op een cijfer met zes of zeven tienden dan zal naar beneden
worden afgerond naar een half cijfer (bijvoorbeeld 7,7 wordt 7,5).
8h.
Indien door calculatie van tussentijdse scores het resultaat voor een discipline of
onderdeel uitkomt op een cijfer met acht of negen tienden dan zal naar boven worden
afgerond naar een heel cijfer (bijvoorbeeld 5,8 wordt 6,0).

ARTIKEL 9. HEREXAMEN
9a.
9b.
9c.

9d.

Indien een kandidaat in aanmerking komt voor een herexamen (zie artikel 8b) dient
dat te worden afgenomen tijdens de eerstkomende mogelijkheid voor examen.
De kandidaat dient zich voor een herexamen opnieuw in te schrijven en is wederom
examengeld verschuldigd.
De NGC kan aan een kandidaat uitstel verlenen voor het afleggen van het
herexamen tot maximaal één jaar. Dit kan uitsluitend geschieden na schriftelijk
verzoek tot uitstel door de kandidaat. Dit verzoek tot uitstel dient uiterlijk één week
voorafgaande aan het examen binnen te zijn bij de NGC. Datum postmerk geeft bij
twijfel uitsluitsel.
Indien een kandidaat, om welke reden dan ook, niet in staat is om binnen een jaar
het herexamen af te leggen, vervalt deze mogelijkheid. De kandidaat zal, om in het
bezit te komen van de begeerde dangraad, zich moeten inschrijven voor een volledig
examen.

ARTIKEL 10.
10a.
10b.

NGC

EXAMENPARTNERS

Een kandidaat dient zelf zorg te dragen voor eventuele partners bij de uitvoering van
bepaalde technieken, kata of handelingen.
De uitvoering, houding en uitstraling van een partner wordt meegenomen in de
totstandkoming van het cijfer van de kandidaat.
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10c.

Een examenpartner dient in het bezit te zijn van een geldig SNN-paspoort.

ARTIKEL 11.
11a.

11b.

11c.

11d.
11e.

Bij aanvang van het seizoen stelt de NGC de beoordelingscriteria vast voor alle danexamens. Deze zijn opgenomen in de examenbundel. Voorafgaande aan het examen
worden de beoordelingscriteria onder leding van de voorzitter van de NGC, of diens
plaatsvervanger, nogmaals met de examinatoren doorgenomen.
Na afloop van een examen komen de drie examinatoren onafhankelijk voor het
gevraagde tot een eindcijfer. De som van deze cijfers, gedeeld door drie vormt het
eindcijfer.
indien het cijfer van een examinator sterk afwijkt van de cijfers van de overige
examinatoren, dan zal de voorzitter van de NGC, of diens plaatsvervanger, de
examinatoren om uitleg verzoeken. De examinator dient op verzoek de beoordeling
van zijn of haar cijfer te motiveren.
Indien er tussen twee of drie examinatoren een verschil in beoordeling is van twee of
meer punten, dan zal de voorzitter van de NGC, of diens plaatsvervanger, de
examinatoren verzoeken het cijfer te heroverwegen.
De voorzitter van de NGC, of diens plaatsvervanger, heeft de mogelijkheid in
bijzondere gevallen om één of meerdere cijfers van examinatoren ongeldig te
verklaren.

ARTIKEL 12.
12a.

12b.
12c.

BEOORDELINGSCRITERIA

KLEDING EN NUNCHAKU’S

Kandidaten dragen tijdens het examen de officiële nunchaku-tenues en materialen
zoals voorgeschreven door de SNN. De kleding en materialen dienen in originele en
verzorgde staat te verkeren.
Kandidaten die niet voldoen aan het gestelde in artikel 12a kan de deelname tot het
examen worden geweigerd.
Voor het gebruik van eventuele hulpattributen bij onder andere free style dient
voorafgaande aan het examen toestemming te worden gevraagd aan de voorzitter
van de NGS, of diens plaatsvervanger.

ARTIKEL 13.

PASPOORTCONTROLE

Voor aanvang van het dan-examen dienen de kandidaten hun geldige SNN-paspoort te
overleggen aan de NGC.

ARTIKEL 14.
14a.

14b.

NGC

BIJZONDERE SITUATIES

Indien tijdens examens situaties voordien waarin bovenstaand reglement niet voorziet
of als er enige twijfel os omtrent de toepassing van artikelen uit dit reglement, dan zal
de voorzitter van de NGC, of diens plaatsvervanger, in samenspraak met de
examinatoren beraadslagen ten einde een oplossing te vinden. Vervolgens zal de
NGC zich over het dilemma buigen en een definitieve uitspraak doen omtrent de
ontstane situatie.
Het hoofdbestuur van de SNN behoudt zich te allen tijde het recht voor om in
bijzondere gevallen af te wijken van dit reglement.
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AANMELDINGSFORMULIER DAN-EXAMEN
shodan
1e

nidan
2e

sandan
3e

yondan
4e

godan
5e

(aankruisen wat van toepassing is)

Naam:
Voornamen voluit:
Adres:
Woonplaats+ postcode:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

nummer SNN-paspoort:

Datum uitgifte paspoort:

behaalde licenties:
Naam partner:

Paspoortnummer:

Naam partner:

Paspoortnummer:

Naam partner:

Paspoortnummer:

Naam partner:

Paspoortnummer:

Aangesloten bij sportschool:

Te:

Naam nunchaku-leraar:

Telefoonnummer:

Meld zich aan voor het SNN-dan-examen dat is vastgesteld op:
Examengeld incl. gordel:

€ 35,--

ja/ nee

Betaling van het examengeld dient contant te geschieden op de examendag voorafgaande aan het
examen bij de voorzitter van de Nationale Graden Commissie
Datum:

Nationale Graden Commissie

Handtekening:

pa. René de Jong

Akkoord nunchaku-leraar

Venneperweg 452

of: de.jong.rene@hetnet.nl

2144 KJ Beinsdorp

Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk 1 maand voorafgaande aan het examen in het bezit te zijn van
de Nationale Graden Commissie.
Indien een kandidaat zich heeft ingeschreven voor het dan-examen middels dit formulier en hij/ zij is
om welke reden dan ook niet aanwezig, is men verplicht het examengeld alsnog te voldoen.

NGC
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