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GEUP EXAMEN REGLEMENT
In dit reglement wordt omschreven hoe het tijdens een Geup examen geregeld is. Hierin is opgenomen.
1. Deelname examen.
2. Manier van betaling.
3. De waardering / beoordeling.
4. Slagen / herexamen / zakken.
5. Begin en einde van het examen.
6. Hoe zich te gedragen tijdens een examen en na afloop.
7. Gasten (ouders, vrienden, genodigden e.d.) tijdens een examen.
Het beoordelingsformulier.
1. Deelname geup examen
De trainers beoordelen welke kandidaten op examen mogen.
Een maand voorafgaand aan het geplande examen wordt aangegeven, persoonlijk, wie op examen mag en
kan.
De kandidaten die niet op mogen / kunnen krijgen ook te horen waarom niet. Deze uitspraak is bindend.
2. Manier van betaling
De betaling van het examengeld, is gepast, contant op de examen dag zelf.
Door middel van een paraaf / handtekening van de kandidaat (een ouder bij een jeugdlid) op de betalingslijst, is
het bewijs afgegeven dat er betaald is door de kandidaat.
Deze lijst, inclusief het contante geld wordt weer afgedragen aan de penningmeester, ten behoeve van de
administratie.
Het examengeld omvat het volgende.
De kandidaat ontvangt een door de TBN afgegeven erkend officieel diploma.
De kandidaat ontvangt een band en/of slip als nieuwe graduatie.
Administratieve afhandeling registratie op de TBN website, bijwerken ledenlijsten, inboeken examenkosten.
Tegelijk bij de betaling zal ook ‘t bondspaspoort (TBN paspoort) afgegeven worden. Dit is nodig i.v.m. het
aftekenen van de graduatie door de hoofdtrainer. Indien dit paspoort via de TBN nog niet is ontvangen, zal de
graduatie later worden ingevuld. Het lid zal dit zelf moeten vragen aan de hoofdtrainer. In verband met alle
bondsactiviteiten, zowel op nationaal als regionaal niveau, zal voortaan een actueel ingevuld bondspaspoort en
een geldig contributiebewijs (print) nodig zijn.
3. Waardering / beoordeling
1. De bij de Geup examens gebruikte waarderingen hebben de volgende betekenis:
V
O
ZO

=
=
=

Voldoende
Onvoldoende
Zware onvoldoende

2. Per praktijkonderdeel wordt door elke examinator afzonderlijk een individuele waardering gegeven
volgens het beoordelingsformulier.
3. Het onderdeel 'theorie' is een afzonderlijk schriftelijk examenonderdeel. Dit kan eventueel met behulp
van een mondelinge toelichting van een examinator samen worden gemaakt. Jeugdleden, of leden met
lees- en spellingsmoeilijkheden en andere ‘beperkingen’ kunnen hiervan gebruik maken.
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Vervolg
4. De eindwaardering van de examinandi per praktijkonderdeel (met uitzondering van het schriftelijk
theorie-examen) wordt bepaald door de persoonlijke waarderingen van de examinatoren.
De uiteindelijke eindwaardering, per praktijkonderdeel, wordt bepaald volgens de optelling van de
beoordeling(en) van de examinator(en).
4. Slagen / herexamen / zakken.
Uitleg
1a. Bij één examinator per praktijk onderdeel :
1b. Bij één examinator per praktijk onderdeel :

V
O

= eindwaardering V
= eindwaardering O

2a. Bij twee examinatoren per praktijk onderdeel: V, V
2b. Bij twee examinatoren per praktijk onderdeel: V, O of O, O

= eindwaardering V
= eindwaardering O

3a. Bij drie examinatoren per praktijk onderdeel: O, V, V
3b. Bij drie examinatoren per praktijk onderdeel: O, O, V of O, O, O

= eindwaardering V
= eindwaardering O

4a. Bij vier examinatoren per praktijk onderdeel: O, V, V, V
4b. Bij vier examinatoren per praktijk onderdeel: O, O, V, V of O, O, O, V

= eindwaardering V
= eindwaardering O

5a. Bij vijf examinatoren per praktijk onderdeel: O, O, V, V, V
5b. Bij vijf examinatoren per praktijk onderdeel: O, O, O, V, V of O,O,O,O,V

= eindwaardering V
= eindwaardering O

A. Voor de beoordeling van de uitvoering van de examenonderdelen geldt:
dat voor ieder onderdeel een Voldoende = V gehaald moet worden.
Een kandidaat is dus geslaagd wanneer voor alle examenonderdelen (inclusief de ‘theorie’) een
Voldoende = V is gehaald.
B. Indien een examinator meent dat de kandidaat een Onvoldoende = O voor een onderdeel heeft
behaald, omschrijft hij/zij dit met reden(en). Per onderdeel kan een herexamen gegeven worden.
Er mag slechts voor één (1) onderdeel herexamen worden gedaan, anders is de kandidaat gezakt!
C. Indien een examinator meent dat de kandidaat een Zware Onvoldoende = ZO voor een onderdeel heeft
behaald, omschrijft hij/zij dit met reden(en). Per onderdeel kan een herexamen gegeven worden.
Onder een ZO = Zware Onvoldoende verstaan we het volgende.
Deze waardering wordt gegeven als de examinator van mening is dat de uitvoering van het
praktijkonderdeel van een dermate niveau is, dat het uiteindelijke slagen van de kandidaat niet
gerechtvaardigd is. Als de kandidaat zo’n eindwaardering voor het praktijk onderdeel krijgt is deze gezakt!
D. Na afloop van een examen zal (zullen) de examinator (en) uitleg geven aan de kandidaat die niet is
geslaagd. Bij een jeugdlid kan daar eventueel een ouder bij aanwezig zijn.
Bij een herexamen moet de kandidaat minimaal 8 lessen hebben gevolgd, voor een herkansing bij het
eerstvolgende geup examen.
Bij een kandidaat die een ZO = Zware Onvoldoende heeft gekregen, moet de kandidaat minimaal 12
lessen hebben gevolgd, voor een compleet nieuw examen wordt afgenomen.
Het doel van de wachttijd is om de kans op slagen te vergroten en de kandidaat de gelegenheid te geven
om zich optimaal voor te kunnen bereiden op het herexamen c.q. nieuwe examen.
E. Een opgegeven uitslag is bindend.
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Vervolg

5. Het begin en einde van het examen
Het examen begint met het gezamenlijk groeten. Na afloop van het examen wordt er ook gezamenlijk gegroet.
Meestal wordt er een gezamenlijke groepsfoto gemaakt. Intussen wordt de zaal weer opgeruimd.
Indien er een speciale genodigde / gast is, dan zal dit mogelijk worden aangegeven.
6. Hoe zich te gedragen tijdens een examen en na afloop.
Gedurende het hele examen zal de examinandi zich waardig gedragen, ook na afloop. Tijdens het examen zal
hij / zij zijn / haar uiterste best doen om het examen tot een goed einde te brengen. Dat wil zeggen dat hij / zij
zich voor 100% zal inzetten tijdens het eigen examen of als partner. Tijdens het examen zal stilte in acht
worden genomen als een ander bezig is. Na afloop van het examen wordt meteen bekend gemaakt wie er zijn
geslaagd, wie er een herexamen heeft of wie er is gezakt. Als men de nieuwe graduatie ontvangt, worden alle
examinatoren bedankt door middel van een hand en buiging, op de juiste manier. Eventueel ontvangt men een
diploma, dan wel kort daarna tijdens een training. De kandidaat met een herexamen of die gezakt is, krijgt
hierover uitleg na het gezamenlijk af groeten.
7. Gasten (ouders, vrienden, genodigden e.d.) tijdens een examen.
Gedurende een examen zijn gasten van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Zij moeten zich wel houden aan
een aantal regels. Onder gasten wordt ook verstaan: leden die op dat moment geen examen doen.
Kort samengevat hierover het volgende. Gasten wordt verzocht om alleen foto’s te maken tijdens het examen
met een fototoestel en wel vanaf de eigen plaats en alleen van hun eigen kind (conform ons fotoprotocol).
Mobiele telefoons uitzetten en uit laten, tot na het examen. Blijven zitten tot het examen afgelopen is, of
wanneer een official aangeeft dat er gelopen mag worden. Tussendoor lopen verstoort de concentratie van
zowel de examenkandidaat als ook van de examinator. Wij verzoeken iedereen verder de nodige etiquette en
rust aan te houden tijdens de examens. Tijdens het examen zal stilte in acht worden genomen. Men kan
verzocht worden de zaal te verlaten, indien men zich niet aan bovenstaande houdt.
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Naam - ____________________________

___e Geup _________________

TBN- lidnummer _____________________

Geslaagd □ Ja □ Nee, reden:_______________________

Geboortedatum ______________________

Woonplaats ________________________

Onderdeel

Beoordeling

Praktijk 1

Taegeuks / Poomsee = Stijlvormen
1. __ Verplicht

□V
□O
□ ZO

Datum __-__-20___

2. __ Eigen keuze
3. __ Examencommissie

Praktijk 2
□V
□O
□ ZO

Stapsparring
3 stap
2 stap
1 stap
Demonstratie

Praktijk 3
□V
□O
□ ZO

Hosinsul = Zelfverdediging
Verwurgingen / klemmen / vastpakken
Mes
Stok

Praktijk 4
□V
□O
□ ZO

Gyeo -Rugi = Sparring

Praktijk 5
□V
□O
□ ZO

Gye Pa = Breektesten
Verplicht -

Theorie
□V
□O
□ ZO

Kort Koreaans = Koreaanse benamingen

Eigen keuze -

Opmerkingen
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