
DAN EXAMENS 

Artikel 16. Bij de dan-examens moet de kandidaat voldoen aan de dan-eisen zoals deze door de 

SKN zijn voorgeschreven. 

 

Artikel 17.1 De aanvraag van het danexamen dient te worden ondertekend door een erkende 

karateleraar B van de SKN en dient minimaal drie volle weken vóór de datum van het 

betreffende examen door de ledenadministratie te zijn ontvangen.   

        17.2 Het examengeld dient minimaal 3 volle weken vóór aanvang van het betreffende 

examen op de rekening van de penningmeester van de SKN te zijn bijgeschreven. 

        17.3 Kandidaten voor de examens van derde dan en hoger dienen op de dag van hun 

examen, vóór aanvang van het examen, het eigen werkstuk, op schrift, in drievoud bij 

de examencommissie in te leveren. 

 

Artikel 18.1 Het examen mag met maximaal 2 verschillende partners worden uitgevoerd, met dien 

ersta de dat alle kata’s i  z’  geheel et dezelfde part er uitge oerd die e  te 

worden.  

         18.2 De kandidaat dient minimaal 2 verschillende partners mee te nemen om het onderdeel 

randori uit te kunnen voeren. 

 

Artikel 19. Het examen voor eerste tot en met derde dan wordt in zijn geheel afgenomen.  

 

Artikel 20.1 De examens voor 4e en 5e dan worden in twee delen afgenomen en wel als volgt: 

  - deel 1 bestaat uit het onderdeel kata 

  - deel 2 estaat uit de o derdele  te h iek, eige  erkstuk, ku ite’s e  ra dori. De 

kandidaat moet geslaagd zijn voor deel 1, alvorens aan deel 2 te mogen beginnen. De 

minimale wachttijd tussen deel 1 en deel 2 is 6 maanden. De maximale tijd die tussen 

het afleggen van het examen van deel 1 en deel 2 mag zitten is 2 jaar. 

 

Artikel 20.2 Indien deel 2 van het examen, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, niet binnen de 

gestelde termijn met goed gevolg wordt afgelegd dan vervalt het behaalde resultaat 

van deel 1 en zal het gehele examen opnieuw moeten worden afgelegd. 

 

Artikel 21.1 Indien een kandidaat tijdens een examen wordt afgewezen op 1 of meerdere 

onderdelen dan heeft deze het recht om 2 maal een herexamen voor het betreffende 

onderdeel, resp. onderdelen, af te leggen, met dien verstande dat het eerste examen 



en de herexamens vallen binnen een termijn van 2 jaar. 

       21.2 Het niet verschijnen op het danexamen waar voor is ingeschreven wordt geteld als dat 

de kandidaat gezakt is voor alle onderdelen waarvoor examen zou worden afgelegd. 

Het volgende examen wordt derhalve als herexamen aangemerkt. 

 

Artikel 22.1 Om aan het examen voor eerste dan deel te kunnen nemen dient de kandidaat de 

leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. 

         22.2 Het bestuur kan op verzoek dispensatie verlenen van het gestelde in het voorgaande 

lid. 

         22.3 De kandidaat dient minimaal 3 jaar als geregistreerde bij de SKN ingeschreven hebben 

gestaan. Van deze 3 jaar dient minimaal 1 jaar direct voorafgaand aan het betreffende 

examen te zijn. 

         22.4 De kandidaat dient minimaal 1 jaar als bruine band drager, 1e kyu, geregistreerd te zijn. 

 

Artikel 23.1 Om aan het examen voor tweede tot en met derde dan deel te mogen nemen dient 

de kandidaat minimaal 2 jaar onafgebroken en direct voorafgaand aan het betreffende 

examen als karateka geregistreerd te staan bij de SKN. Om aan het examen voor vierde 

en vijfde dan deel te mogen nemen dient de kandidaat minimaal 3 jaar ononderbroken 

en direct voorafgaand aan het examen als karateka bij de SKN geregistreerd te staan. 

         23.2 Om aan het examen voor tweede dan deel te mogen nemen dient de kandidaat de 

minimale leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt en minimaal 2 jaar in het bezit te zijn 

van de eerste dan. 

         23.3 Om aan het examen voor derde dan deel te mogen nemen dient de kandidaat 

minimaal 2 jaar in het bezit te zijn van de tweede dan. 

         23.4 Om aan het examen voor vierde dan deel te mogen nemen dient de kandidaat 

minimaal 3 jaar in het bezit te zijn van de derde dan. 

        

23.5 Om aan het examen voor vijfde dan deel te mogen nemen dient de kandidaat minimaal 

5 jaar in het bezit te zijn van de vierde dan. 

 

23.6 Het bestuur kan een kandidaat vrijstelling verlenen van de termijnen zoals deze in lid 

1 tot en met 4 van dit artikel zijn vermeld. 

23.7 Zij die de opleiding tot karateleraar A  volgen zijn vrijgesteld van de wachttijden zoals 

deze gelden tot en met de tweede dan. Zij die de opleiding tot karateleraar B volgen 

zijn vrijgesteld van de wachttijden zoals deze gelden tot en met de derde dan. 



 

Artikel 24. Er wordt, zo mogelijk, ieder jaar, bij voorkeur in de maand april, een landelijk dan 

examen georganiseerd. 

 


