
Dit formulier tijdig inleveren bij je trainer i.v.m. het bestellen van de diploma's en de karatebanden en de 
planning van de examens. 

Vraag aan uw trainer wat tijdig is, je weet dan zeker dat je tijdens je examen je band en diploma krijgt als 
je geslaagd bent. Bij voorbaat dank.

Aanmelden via het internet heeft onze voorkeur.
Ga naar de site www.4defence.nl  en kies Karate > Aanmelden Examen.
U kunt zich hieronder schriftelijk aanmelden maar aanmelden via internet heeft onze voorkeur.

Aanmeldingsformulier All Style Fighting examen.
Dit formulier inleveren voor donderdag 9 oktober i.v.m. het 
bestellen van de diploma's en de karatebanden en de planning 
van de examens.

Bij voorbaat dank.
Uw gegevens
Voor- en achternaam : 
............................................................................................

Geef hier aan of u wel niet op examen gaat
0 Ik ga niet op examen (Klaar u hoeft de overige vragen niet te 
beantwoorden)
0 Ik ga wel op examen
Naam zoals die op het diploma moet komen: 
............................................................................................
Vul hier uw naam in zoals die op de oorkonde moet komen. Indien 
deze afwijkt van de vermelding bij voor- en achternaam.

Uw examenpartner
Vul hier uw examenpartner in indien bekend: 

Kruis uw huidige band en de band waar u examen voor doet aan

Aanmeldingsformulier examen Ashihara Karate.

Gewenste lengte van de band
0=Ik heb geen band nodig,
0=220 cm
0=240 cm
0=260 cm
0=280 cm
0=300 cm
0=320 cm

Bedankt voor het invullen van het formulier.

Gewenste kleur band
0 Ik heb geen band nodig
0 blauwe band
0 gele band
0 groene band
0 bruine band
0 zwarte band
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Soort examen

0 Bondsexamen Euro 12,50
0 Clubexamen Euro 3,00

Bij een bondsexamen krijg je een diploma van de bond 
en moet je lid zijn van de bond om op te kunnen.
Bij een clubexamen krijg je een diploma van onze club en 
hoef je geen lid te zijn van de bond.

Als je een vechtsport paspoort hebt wordt bij beide 
examens je graduatie afgetekend. 

Naam die op het diploma moet komen: 

..................................................................................
Vul hier uw naam in zoals die op het diploma moet komen. Indien deze 
afwijkt van de vermelding bij voor- en achternaam.

Uw naam: ..............................................................

Email adres:..........................................................

Examendatum: ....................................................

Ik ga wel / niet op examen
0 Ik ga niet op examen 
(Klaar u hoeft de overige vragen niet te beantwoorden)
0 Ik ga wel op examen

Uw examenpartner
Vul hier uw examenpartner in indien bekend: 

 .....................................................................

Ruimte voor op of aanmerkingen
Vul hier uw op of aanmerkingen in. Heeft u meer ruimte 
nodig gebruik dan de achterzijde van het formulier.

Bestel hier een band indien gewenst 
De banden kosten Euro 6,50

Kruis uw huidige band en de band waar u 

examen voor wilt doen aan:
Witte band 
Witte band + 1 rode slip,
Witte band + 2 rode slippen,
Witte band + 3 rode slippen

Witte band met 1 blauwe slip 10e kyu
Witte band + 1 blauwe slip + 1 rode slip
Witte band  + 1 blauwe slip + 2 rode slippen,
Witte band  + 1 blauwe slip + 3 rode slippen

Witte band + 2 blauwe slippen 9e kyu
Witte band + 2 blauwe slippen + 1 rode slip
Witte band + 2 blauwe slippen + 2 rode slippen,
Witte band + 2 blauwe slippen + 3 rode slippen

Blauwe band 8e kyu
Blauwe band + 1 rode slip
Blauwe band+ 2 rode slippen,
Blauwe band + 3 rode slippen

Blauwe band + 1 gele slip 7e kyu
Blauwe band + 1 gele slip  + 1 rode slip,
Blauwe band + 1 gele slip  + 2 rode slippen,
Blauwe band + 1 gele slip  + 3 rode slippen

Meet de lengte van uw oude band op 
om de gewenste lengte te bepalen.


