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Hoofdstuk 1
Artikel 1.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3.
4.

4.
5.

6.

Registratie

De door de NGCJJ en DGCJJ verleende dangraden worden door de JBN geregistreerd.
Alle door een JBN-leerkracht verleende kyugraden (vanaf de 5e kyu) kunnen eveneens bij de JBN worden geregistreerd.
Een dangraad wordt uitsluitend verleend indien de vorige graad bij de JBN is geregistreerd.
Over registratie van een in het buitenland behaalde dangraad beslist het bondsbestuur na advies van de NGCJJ.

Artikel 1.3
1.
2.
3.

Voorwaarden

Dan- en kyugraden worden alleen door de JBN erkend als bondsgraduatie als zij op
de volgens dit reglement voorgeschreven wijze zijn behaald of zijn verleend.
Om in aanmerking te komen voor bondsgraduaties dient men lid te zijn van de JBN.
Om deel te kunnen nemen aan een examen dient de kandidaat tenminste drie jaar
lid van de JBN te zijn of van een organisatie aangesloten bij de JJEU of JJIF.
Bij een onderbroken lidmaatschap moet de kandidaat kunnen aantonen dat hij tenminste drie jaar lid was van de JBN.
Bij een aanvraag voor het 1e danexamen moet de kandidaat één jaar als 1e kyu bij
de JBN geregistreerd staan en in zijn danexamenjaar in het bezit zijn van een geldige
JBN pas.
Voor dangraden vanaf de 6e dan geldt dat de kandidaat tenminste onafgebroken lid
is geweest van de JBN tijdens en gedurende de periode gelijk aan de wachttijd voor
dit examen.
Er mogen geen medische bezwaren bestaan tegen deelname aan een examen zoals
bedoeld in dit reglement. Deelname aan de examens gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
In bijzondere gevallen beslist het bondsbestuur.

Artikel 1.2
1.
2.

Algemeen

Nationale Graden Commissie Jiu-Jitsu (NGCJJ) en District
Graden Commissie (DGCJJ)

Het bondsbestuur benoemt de NGCJJ. Elk districtsbestuur benoemt een DGCJJ.
Leden van de NGCJJ kunnen geen deel uitmaken van de DGCJJ.
De organisatorische aansturing van de DGCJJ geschiedt door het districtsbestuur.
Het technisch beleid wordt bepaald door de NGCJJ.
Minimaal één lid van de DGCJJ maakt tevens deel uit van het orgaan (bijvoorbeeld
NACJJ) dat (mede) zorg draagt voor de organisatie van technische activiteiten binnen
een district.
Leden van de NGCJJ moeten minimaal een 6e dan bezitten, JBN Jiu-Jitsu leerkracht B
zijn en in het bezit zijn van een geldige examinatorlicentie categorie A. De voorzitter
wordt in functie benoemd. De overige functieverdeling vindt plaats tussen de leden
onderling.
Leden van de DGCJJ moeten minimaal een 4e dan bezitten, JBN Jiu-Jitsu leerkracht B
zijn en in het bezit zijn van een geldige examinatorlicentie minimaal categorie B. De
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6.

voorzitter moet minimaal de 5e dan bezitten en wordt in functie benoemd. De overige functieverdeling vindt plaats tussen de leden onderling.
De NGCJJ en een DGCJJ kunnen een persoon, eveneens lid van de JBN, aanstellen
voor het enkel verrichten van secretariële en administratieve werkzaamheden voor
de commissie. Deze persoon heeft als ambtelijk secretaris geen stemrecht binnen de
commissie. Hij hoeft niet te voldoen aan hetgeen in lid 5 en 6 gesteld is.

Artikel 1.4
1.

2.

3.
4.

Artikel 1.5
1.
2.

Taakomschrijvingen NGCJJ en DGCJJ

De taken van de NGCJJ bestaan uit:
a. Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het jiu-jitsu binnen de JBN.
b. Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit en eenduidigheid van het examineren
op nationaal niveau en op districtsniveau.
c. Het organiseren en leiden van licentiebijeenkomsten.
d. Het verlenen van examinatorlicenties.
e. Het organiseren en leiden van danexamens voor de 4e, 5e en 6e dan.
f. Het bepalen van het trainings- en bijscholingsaanbod voor de technische normering op nationaal niveau en het organiseren van activiteiten hiervoor.
g. Het geven van richtlijnen en aanwijzingen voor het examineren.
h. Het geven van adviezen aan het bondsbestuur op het gebied van regelgeving wat
betreft graduaties en vaardigheidseisen.
i. Het geven van advies aan het bondsbestuur op het gebied van bijzondere promoties en erepromoties 6e dan en hoger.
De taken van een DGCJJ bestaan uit:
a. Het organiseren en leiden van danexamens voor de 1e dan tot en met de 3e dan
volgens de richtlijnen van dit reglement.
b. Het geven van advies aan het districtsbestuur betreffende bijzondere promoties en
erepromoties tot en met de 3e dan.
c. Het geven van advies aan de NGCJJ betreffende graduaties en examens.
d. Het bepalen van het aanbod van de nodige trainingen m.b.t. technische normering
op districtsniveau en het organiseren van deze activiteiten.
De data, tijden en locaties van examens worden vastgesteld door het bondsbestuur
respectievelijk door het betreffende districtsbestuur.
Tenminste eenmaal per jaar vindt overleg plaats tussen de NGCJJ en de DGCJJ’s in
een gemeenschappelijke vergadering waarbij de DGCJJ’s worden vertegenwoordigd
door de voorzitters. De NGCJJ is voltallig aanwezig.

Examinatorlicentie

De NGCJJ kent examenlicenties toe.
Er zijn drie examenlicenties:
a. categorie C: een examinator met een C-licentie kan examens afnemen voor 1e,
2e of 3e dan worden. Een examinator met een C-licentie kan worden gepromoveerd naar licentie B. Dit ter beoordeling van de NGCJJ of een DGCJJ. Een DGCJJ
dient een promotie te melden bij de NGCJJ.
b. categorie B: een examinator met een B-licentie kan examens afnemen voor 1e, 2e
of 3e dan. Een examinator met een B-licentie, kan worden gepromoveerd tot
examinator met licentie A. Dit ter beoordeling van de NGCJJ.
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3.
4.
5.
6.
7.

c. categorie A: een examinator met een A-licentie kan op nationaal niveau worden
ingezet als examinator.
Een Jiu-Jitsu leraar B krijgt bij het behalen van zijn diploma een C-licentie.
Elke licentie is maximaal twee jaar geldig en wel tot 31 december van het jaar waarin de licentie verloopt.
Eenmaal in de twee jaar moet de licentie worden verlengd door het bijwonen van een
daarvoor door de NGCJJ vastgestelde licentiebijeenkomst. Houders van een licentie A
dienen tevens te verschijnen op aanvullende normeringbijeenkomsten.
Als een licentiebijeenkomst of normeringbijeenkomst niet eenmaal in de twee jaar
wordt bijgewoond, wordt de licentie ingetrokken.
Men kan weer in het bezit komen van een C-licentie door het bijwonen van een in lid
5 bedoelde licentiebijeenkomst.

Artikel 1.6

Examencommissies

1.

Een examen voor de 1e tot en met 5e dan wordt afgenomen door een examencommissie die bestaat uit drie examinatoren. Voor 6e en 7e dan vijf personen.
2. Zowel de NGCJJ als de DGCJJ stellen examinatoren aan voor het afnemen van
danexamens.
3. Examinatoren moeten in het bezit zijn van minimaal één dangraad hoger dan de
dangraad waarvoor de kandidaat examen aflegt.
4. Examinatoren moeten in het bezit zijn van een geldige examinatorlicentie.
a. Voor een examen voor 1e, 2e of 3e dan is dat minimaal een C-licentie. Hierbij is
echter het volgende bepaald: per examencommissie mag slechts één examinator
met een C-licentie worden ingezet, de overige examinatoren moeten minimaal
over een B-licentie beschikken. Een examinator met een C-licentie mag niet fungeren als tafelvoorzitter.
b. Voor een examen voor 4e, 5e of 6e dan is een A-licentie vereist.
5. Voor elke examenzitting worden een of meerdere examencommissies samengesteld.
Tijdens een examenzitting voor 1e, 2e of 3e dan heeft het voorkeur om de samenstelling van de commissies te wisselen.
6. Indien een examinator als uke fungeert bij een danexamen kan hij bij de examenzitting, waarvan dit danexamen deel uit maakt, niet worden ingezet als examinator.
7. De voorzitter van de NGCJJ of DGCJJ of zijn plaatsvervanger leidt de examenzitting.
8. De examinatoren houden voor het begin van de examenzitting een voorbespreking
over de gang van zaken tijdens de examens. Na de examenzitting komen de examinatoren bijeen voor een nabespreking De voorzitter van de NGCJJ of DGCJJ of hun
plaatsvervanger leidt de voor- en nabespreking.
9. Bij danexamens voor 4e dan en hoger mogen kandidaten niet worden geëxamineerd
door examinatoren afkomstig uit hetzelfde district als de kandidaat.
10. Examinatoren mogen geen eigen leerlingen of door hen voorgedragen kandidaten
examineren.
11. De examinatoren gaan gekleed in een witte jiu-jitsu-gi. Hiervoor geldt tevens hetgeen is bepaald in artikel 1.11. Het dragen van witte sokken en een wit T-shirt zonder opdruk onder de jiu-jitsu-gi is onder bepaalde omstandigheden toegestaan.
12 De ruimte achter de examinatoren moet tijdens een examen vrij zijn van andere personen over een afstand van 2,5m en de tussenruimte tussen de examinatoren moet
minimaal 1,5m bedragen.
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13. Examinatoren moeten geheel onafhankelijk van elkaar en zonder inmenging van
derden een beoordeling geven per te toetsen onderdeel. Bij het examineren moet de
rust en onafhankelijkheid van examinatoren geborgd zijn
14. De voorzitter van de NGCJJ of DGCJJ of zijn plaatsvervanger wijst voor elk danexamen een tafelvoorzitter aan. Deze tafelvoorzitter is een van de drie examinatoren die
zitting heeft in de examencommissie. Naast het examineren bestaan de taken van de
tafelvoorzitter uit:
a. het toezien op een correct verloop van het examen.
b. het zorgen voor de juiste beoordelingsformulieren voor de examinatoren en de
nodige informatie met betrekking tot het af te nemen examen.
c. het verzamelen van de ingevulde beoordelingsformulieren na afloop van het examen en de controle op correcte invulling daarvan. Indien van toepassing, geldt dit
ook voor het afwijzingsformulier.

Artikel 1.7
1.
2.
3.

Artikel 1.8
1.

Het examineren

De vraagstelling moet duidelijk zijn voor de kandidaat. Als blijkt dat de vraagstelling
niet duidelijk is, dan moet de vraagstelling door de examinator nader verduidelijkt te
worden.
Een examinator kan vragen om een herhaling van gedemonstreerde bewegingsvormen als hij daar aanleiding toe ziet. Ook kan de kandidaat zelf verzoeken of hij de
getoonde bewegingsvormen nog een keer mag demonstreren.
Indien, naar het oordeel van de examinatoren, aanvallen met onvoldoende realiteit
(kracht, snelheid en afstand) worden uitgevoerd, moet de aanvaller (uke) hierop
worden aangesproken.

Het waarderen van gedemonstreerde vaardigheden bij
techniek examens

Een examinator kan bij het beoordelen van toetsonderwerpen, thema’s en eindresultaten de volgende waarderingen toekennen:
Waardering
Omschrijving
Uitstekend

U Uitvoering zonder fouten met een goede totaalindruk

Goed

G Uitvoering met kleine foutjes, met minimale afwijkingen van de
ideale vorm
V Uitvoering met kleine fouten en matige totaalindruk

Voldoende

Onvoldoende O Uitvoering met fouten en onbevredigende totaalindruk
Slecht

S Uitvoering met grote fouten en slechte totaalindruk

O (of S) + V (of G of U) = Negatieve waardering.
O (of S) + V (of G of U) + V (of G of U) = Positieve waardering.
Het uiteindelijke resultaat van een thema is ter beoordeling van de examinator.
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Artikel 1.9
1.

De kandidaten

Voor elk examen moet de kandidaat het bondspaspoort met geldige JBN-pas inleveren. Bij een examen voor 1e tot en met 3e dan levert hij tevens een bewijs van
deelname in.

Artikel 1.10 De partners
1.
2.
3.

Bij een examen mag een kandidaat meerdere jiu-jitsuka’s als partner laten fungeren.
Indien één of meerdere partners zelf ook examen moet(en) doen, dan dient dit vermeld te worden op het aanvraagformulier voor het examen.
De partner(s) voor een examen voor 1e tot en met 6e dan moet(en) minimaal 16
jaar zijn en tenminste beschikken over een 1e kyu jiu-jitsu. De partner(s) dient(en)
lid te zijn van de JBN.
De partner(s) moet(en) dit bij een examen kunnen aantonen met het bondspaspoort
en geldige JBN-pas. Voor partners is het bepaalde in artikel 1.1 lid 5 eveneens van
toepassing.

Artikel 1.11 Uitmonstering
1.

a. Bij examens en promoties dienen kandidaten, partners en examinatoren gekleed
te zijn in een witte jiu-jitsu-gi waarop geen andere (merk)tekens zijn toegestaan
dan die daarop door de fabrikant bevestigd zijn. Kandidaten dienen een band te
dragen in overeenstemming met hun dangraad.
b. Voor kandidaten en partners is het daarbij toegestaan het embleem van de club te
dragen. De afmetingen van het embleem dienen te voldoen aan de regelgeving
van de JBN betreffende het dragen van merktekens op de jiu-jitsu-gi, zoals die is
vastgelegd in het ‘Wedstrijdreglement Jiu-Jitsu JJIF’, hoofdstuk 4.10 van het
BondsVademecum.1

Artikel 1.12 Vastleggen van een examen op foto, film of video
1.
2.
3.

Het vastleggen van een examen op foto, film of video kan uitsluitend na toestemming van de voorzitter van de NGCJJ of de voorzitter van de DGCJJ of zijn plaatsvervanger en na toestemming van de kandidaat.
Een examencommissie mag op geen enkele wijze last ondervinden van de in lid 1
bedoelde activiteiten.
Indien dit naar de mening van de betreffende examencommissie toch het geval is,
heeft de voorzitter van de NGCJJ of de voorzitter van de betreffende DGCJJ of zijn
plaatsvervanger het recht de toestemming in te trekken.

Artikel 1.13 De promotie
1.

1

De uitreiking van promoties voor de 1e, 2e en 3e dan behoort tot de verantwoordelijkheid van de DGCJJ en het districtsbestuur en vindt plaats door uitreiking van een
JBN-diploma met bijbehorende band. De voorzitter van de DGCJJ of zijn plaatsvervanger reikt het diploma met band uit. Indien dit gebeurt door de leraar van de kandidaat, dient deze gekleed te zijn in een witte jiu-jitsu-gi.

http://www.jbn.nl/reglementen+bondsv/cDU1606_Bondsvademecum.aspx
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2.
3.

De uitreiking van promoties voor de 4e en 5e dan behoort tot de verantwoordelijkheid van de NGCJJ en vindt plaats door uitreiking van een JBN-diploma. De uitreiking
wordt gedaan door de voorzitter van de NGCJJ of zijn plaatsvervanger.
De uitreiking van promoties voor de 6e dan en hoger behoort tot de verantwoordelijkheid van de NGCJJ en het bondsbestuur. Deze uitreiking wordt gedaan door de
voorzitter van de NGCJJ of door zijn plaatsvervanger. Indien dit gebeurt door de leraar van de kandidaat, dient deze gekleed te zijn in een witte jiu-jitsu-gi.

Artikel 1.14 Publicatie
De behaalde dangraden worden gepubliceerd in de officiële mededelingen van de JBN.

Artikel 1.15 Beroepsmogelijkheid
1.

2.

Indien naar de mening van de leerkracht, die medeondertekenaar was van de examenaanvraag, de bij een examen gevolgde procedure niet in overeenstemming met
dit reglement is geweest, kan hij binnen één maand na de betreffende examenzitting
bezwaar maken bij het bondsbestuur of bij het betreffende districtsbestuur.
Als het bezwaar niet tot een bevredigende uitkomst leidt, kan hij dit voorleggen aan
de tuchtcommissie.

Artikel 1.16 Wijzigingen in het examenreglement of vaardigheidseisen
1.
2.

Dit reglement treedt in werking op een door het bondsbestuur te bepalen tijdstip.
Een eventuele overgangsregeling wordt door het bondsbestuur in overleg met de
NGCJJ vastgesteld.
Wijzigingen van vaardigheidseisen treden in werking één jaar nadat deze wijzigingen
zijn aangekondigd. Een eventuele overgangsregeling wordt door de NGCJJ vastgesteld.

Artikel 1.17 Graduaties van andere organisaties
1.
2.

Dangraden, verleend door een andere organisatie dan de JBN, zijn geen bondsgraduaties.
Dangraden, verleend door een andere organisatie dan de JBN, kunnen tot en met de
3e dan worden gebruikt als startpunt voor een examen voor een eerstvolgende
bondsgraduatie. Voorwaarden hiervoor zijn:
a. de NGCJJ heeft hierover, een positief advies verstrekt aan het bondsbestuur.
b. de kandidaat is minimaal 3 jaar lid van de JBN, voorafgaand en aaneensluitend
aan het beoogde danexamen.
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Hoofdstuk 2
Artikel 2.1
1.

2.

2.
3.

2

Wachttijden en leeftijden

Wachttijden en leeftijden voor kyugraden mogen worden bepaald door de betreffende leraar.

Artikel 2.4
1.

Vaardigheidseisen

De vaardigheidseisen voor de 6e tot en met 1e kyu worden bepaald door de jiu-jitsu
leraar in zijn school of vereniging.

Artikel 2.3
1.

Bevoegdheden

De 6e de tot en met de 1e kyu kunnen, al dan niet na een vaardigheidsproef, worden
verleend door een JBN-leerkracht:
a. Jiu-Jitsu leraar B.
b. Jiu-Jitsu leraar A.
De 6e tot en met de 4e kyu kunnen ook worden verleend door een Jiu-Jitsuleider onder begeleiding van een Jiu-Jitsu leraar B of Jiu-Jitsu leraar A, zoals bedoeld in de
‘Bevoegdheden JBN leerkrachten’ (BondsVademecum hoofdstuk 5.02) 2

Artikel 2.2
1.

Kyugraden

Lidmaatschap JBN

De leerkracht dient zich ervan te overtuigen dat de jiu-jitsuka, die een kyugraad ontvangt, lid is van de JBN.
De kyugraad moet met vermelding van datum direct worden afgetekend in het
bondspaspoort door de in lid 1 genoemde leerkracht.
Na het verlenen van een kyugraad kan hiervan een opgave worden verstrekt aan het
bondsbureau, overeenkomstig de door het bondsbestuur vast te stellen richtlijnen.

http://www.jbn.nl/reglementen+bondsv/cDU1606_Bondsvademecum.aspx
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Hoofdstuk 3
Artikel 3.1
1.

Wachttijden en leeftijden

Voor de 1e Dan tot en met de 5e dan gelden de volgende wachttijden en leeftijden:
Dangraad

2.
3.

2.
3.
4.

5.

3
4

Minimum wachttijd tot deelname Minimum leeftijd bij deelname
aan het examen
aan het examen

1e Dan

1 jaar vanaf 1e Kyu

16 jaar

2e Dan

1 jaar vanaf 1e Dan

18 jaar

3e Dan

2 jaar vanaf 2e Dan

21 jaar

4e Dan

3 jaar vanaf 3e Dan

25 jaar

5e Dan

4 jaar vanaf 4e Dan

29 jaar

Ter bepaling van de leeftijd geldt de leeftijd die de kandidaat heeft op 31 december
van het lopende jaar.
Cursisten die een opleiding voor Jiu-Jitsu leraar A of Jiu-Jitsu leraar B volgen, hebben
gedurende de opleiding hiervoor een vrijstelling van wachttijden voor het examen
voor de dangraad waarvan ze in het bezit moeten zijn bij de Proeve van Bekwaamheid ‘Lesgeven’ van de betreffende opleiding.

Artikel 3.2
1.

Techniek examens 1e tot en met 5e dan

Danexamens algemeen

Voor de 1e tot en met 5e dan moet, behalve de uitzonderingen m.b.t. bijzondere
promoties en erepromoties, een examen worden afgelegd.
Examens moeten worden afgelegd in overeenstemming met de geldende ‘Vaardigheidseisen Danexamens Jiu-Jitsu’, zoals die op de website van de JBN vermeld
staan.3
Voor het deelnemen aan een examen voor 4e en 5e dan is goedkeuring vereist van
het bondsbestuur, voor de 1e, 2e of 3e dan van het betreffende districtsbestuur.
Op grond van persoonlijke omstandigheden kan de kandidaat zich aanmelden voor
een van de volgende examens:
a. een volledig danexamen
b. een verlicht danexamen
c. een verkort danexamen of
d. een gedeeld danexamen.
Danexamens voor de 1e tot en met de 5e dan zijn opgebouwd uit 12 verschillende
thema’s die elk een deelaspect van het jiu-jitsu vormen. Elk thema bestaat uit één of
meerdere toetsonderwerpen. De thema’s zijn geclusterd in een drietal blokken. Toetsing vindt plaats op basis van steekproeven zoals is aangegeven bij de geldende ‘Eisen voor Danexamens 1e tot en met 5e dan jiu-jitsu’.4
De kandidaat kiest zelf voor een type examen: volledig, verlicht, verkort of gedeeld
examen. Behaalde punten die verlichting geven voor een ander type examen, waar-

http://www.jbn.nl/jiujitsu/examens/cDU437_Danexamens.aspx
http://www.jbn.nl/jiujitsu/examens/cDU437_Danexamens.aspx
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voor de kandidaat niet heeft gekozen, kunnen niet worden meegeteld (cumulatief
gecombineerd) bij zijn/haar aanvraag. Voor de puntenregeling: zie artikel 3.4 en 3.5.

Artikel 3.3
1.

Artikel 3.4
1
2.
3.

4.
5.

Een volledig danexamen

Bij een volledig danexamen worden alle thema’s in een examenzitting getoetst.
Blok A
Thema 1.
Kata
Elk examen
Blok B
Thema 2.
Atemi-Waza.
Elk examen
Thema 3.
Meervoudigheid
Elk examen
Thema 4.
Bewegingsvormen staande
Elk examen
Thema 5.
Bewegingsvormen op de grond
Elk examen
Thema 6.
Aanvalscombinaties
Elk examen
Blok C
Thema 7.
Combineren
Keuzethema
Elk examen
Thema 8.
Overnemen
Thema 9.
Bijzondere opdrachten
Elk examen
Thema 10.
Ongewapende aanvallen
Keuzethema
Elk examen
Thema 11.
Wapens
Thema 12.
Vrije aanval/Randori
Elk examen

Een verlicht danexamen

Als de kandidaat bij wedstrijden, voorafgaand aan een danexamen, ten minste het
aantal punten heeft gescoord dat in lid 3 van dit artikel is weergegeven, komt hij in
aanmerking voor een verlicht examen.
Een verlicht examen is een examen waarbij niet alle thema’s worden getoetst. Welke
thema’s niet worden getoetst, hangt af van de wedstrijdvorm waarin de punten zijn
behaald.
Een kandidaat kan zich aanmelden voor een verlicht examen als hij deelneemt aan
wedstrijden en hij daarmee voldoende punten heeft behaald.
a. Voor een verlicht examen op grond van duo-system activiteiten: minimaal 100
punten.
b. Voor een verlicht examen op grond van fighting-system activiteiten: minimaal 100
punten.
c. Voor een verlicht examen op grond van katawedstrijden: een eerste plaats bij een
nationaal katatoernooi.
De kandidaat dient bij zijn examenaanvraag, bij het soort examen wat hij wenst te
doen de activiteiten aan te geven op grond waarvan hij in aanmerking wenst te komen voor een verlicht examen.
De punten voor een verlicht examen kunnen worden behaald door:
a. Positioneringen bij Wereldkampioenschappen Jiu-Jitsu (WK), Europese kampioenschappen Jiu-Jitsu (EK), World Games Jiu Jitsu (WG), Nederlandse kampioenschappen en kampioenschappen op districtsniveau en wel als volgt:
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7.

8.

9.

DK Fighting System

DK Duo System

NK Fighting System

NK Duo System

EK fFighting System

EK Duo System

WG WG Ffighting Sys
tem

WG WG Duo System

WK WK K Fighting Sys
tem

WK WK Duo System

Resultaat
6.

1e plaats
n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 100
100
30
30
2e plaats
50
50
50
50
50
40
40
40
15
15
3e plaats
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
b. deelname aan wedstrijden op minimaal districtsniveau. Voor elke gespeelde partij
Duo-System of Fighting-System kunnen 5 punten worden toegekend.
Alleen punten die zijn behaald in de periode vanaf de laatst behaalde dangraad en
gedurende de twee jaar, voorafgaand aan de aanmelding voor de dangraad waarvoor
de kandidaat examen wenst te doen, tellen mee voor het verlichte examen.
Alleen wedstrijden die zijn goedgekeurd door de JBN, de EJJF en de JJIF komen in
aanmerking voor het behalen van punten. De kandidaat dient er zelf voor te zorgen
dat eventuele wedstrijdresultaten in duo-system, fighting-system of kata-wedstrijden
alsmede het aantal gespeelde partijen duo-system c.q. fighting-system, in het
bondspaspoort worden aangetekend door de organisatie en worden voorzien van een
waarmerk.
Bij een verlicht examen op grond van behaalde punten in het duo-system worden de
thema’s als volgt getoetst:
Blok A
Thema 1. Kata
Elk examen
Blok B
Thema 2. Atemi-Waza.
Elk examen
Thema 3. Meervoudigheid
Elk examen
Thema 4
Bewegingsvormen staande
Elk examen
Thema 5
Bewegingsvormen op de grond
Elk examen
Thema 6. Aanvalscombinaties
Elk Examen
Blok C
Thema 7. Combineren
Keuzethema
Vervalt
Thema 8. Overnemen
Thema 9. Bijzondere opdrachten
Elk examen
Thema 10. Ongewapende aanvallen
Keuzethema
Vervalt
Thema 11. Wapens
Thema 12. Vrije aanval/Randori
Elk examen
Bij een verlicht examen op grond van behaalde punten in het fighting-system worden
de thema’s als volgt getoetst:
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Blok A
Blok B

Blok C

Thema
Thema
Thema
Thema

1.
2.
3.
4.

Kata
Atemi-Waza.
Meervoudigheid
Bewegingsvormen staande
Thema 5. Bewegingsvormen op de grond
Thema 6. Aanvalscombinaties
Thema 7. Combineren
Thema 8. Overnemen
Thema 9. Bijzondere opdrachten
Thema 10. Ongewapende aanvallen
Thema 11. Wapens
Thema 12. Vrije aanval/Randori

Elk examen
Elk examen
Elk examen
Elk examen
Elk examen
Elk examen
Keuzethema
Vervalt
Elk examen
Keuzethema
Elk examen
Vervalt

10. Bij een verlicht examen op grond van een eerste plaats bij een nationaal katatoernooi krijgt de kandidaat een vrijstelling voor het kata waarmee de eerste plaats is
behaald.
Voorwaarden hierbij zijn:
a. het betreffende toernooi is georganiseerd als nationaal katatoernooi van de JBN.
b. de poule waarin het resultaat is behaald, moet een minimale grootte hebben van
4 duo’s.
c. de kandidaat heeft dit resultaat in de rol van tori behaald.
11. De kandidaat dient bij zijn examenaanvraag de activiteiten op grond waarvan hij in
aanmerking wenst te komen voor een verlicht examen, met daarbij aangegeven het
aantal punten, te vermelden. Hij toont dit aan met een kopie van het bondspaspoort
waarin de betreffende wedstrijdactiviteiten c.q. wedstrijdresultaten zijn afgetekend
en gewaarmerkt. Alleen resultaten die verifieerbaar zijn, worden erkend. De aantoonplicht ligt bij de kandidaat.

Artikel 3.5
1.

2.

3.

Een verkort danexamen

Een verkort examen is een examen waarbij minder thema’s worden getoetst dan bij
een volledig examen. De keuze van de te toetsen thema’s wordt echter door de betreffende examencommissie bij het examen gemaakt (uitgezonderd thema 1, het kata).
Op grond van deelname aan jiu-jitsu stages buiten eigen school of vereniging kunnen
punten worden behaald. Per stage worden minimaal 5 punten en maximaal 15 punten (stages over meerdere dagen) toegekend. Voor elke 20 behaalde punten wordt
het aantal te toetsen thema’s met één verminderd tot een maximum van drie. De
keuze dient dusdanig te zijn dat zowel voor blok B als blok C een resultaat kan worden bepaald. Blok A (thema 1) wordt altijd volledig getoetst.
Punten kunnen alleen worden behaald door het deelnemen aan door de JBN hiervoor
goedgekeurde stages. De organiserende partij dient een verzoek te richten aan de
NGCJJ (nationale stages) of DGCJJ (districtsstages) voor het in aanmerking laten
komen van een stage voor het toekennen van punten.
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4.
5.

Alleen punten die zijn behaald in de periode vanaf de laatst behaalde dangraad en
gedurende de twee jaar, voorafgaand aan de aanmelding voor de dangraad waarvoor
de kandidaat examen wenst te doen, tellen mee voor het verlichte examen.
De kandidaat dient bij zijn examenaanvraag de activiteiten op grond waarvan hij in
aanmerking wenst te komen voor een verkort examen, met daarbij aangegeven het
aantal punten, te vermelden. Hij toont dit aan met een kopie van het bondspaspoort
waarin de betreffende stages zijn afgetekend en gewaarmerkt. Alleen resultaten welke verifieerbaar zijn, worden erkend. De aantoonplicht ligt bij de kandidaat.

Artikel 3.6
1.

2.
3.
4.

Een examen voor 1e, 2e en 3e dan wordt in zijn geheel afgenomen mits de kandidaat bij de aanvraag voor het examen heeft aangegeven dit in delen te willen doen
(een gedeeld examen). Het examen mag in maximaal drie delen worden afgelegd
Deze delen bestaan uit de blokken A, B en C. Bij een gedeeld examen maakt de kandidaat zelf een keuze welke blokken hij in een eerste, een tweede of eventueel een
derde examensessie wil demonstreren. De kandidaat dient dit telkens aan te geven
bij de aanmelding voor een examenzitting.
Een examen voor 4e en 5e dan wordt in twee gedeelten afgelegd tenzij de kandidaat
aangeeft het examen in één keer te willen doen. Het eerste deel bestaat uit Blok A,
het thema kata. Het tweede deel bestaat uit de blokken B en C.
Indien de kandidaat bij de aanmelding voor een examen voor een 1e, 2e of 3e dan
niet heeft aangegeven welk soort danexamen hij wenst af te leggen, wordt een volledig danexamen afgenomen.
Indien de kandidaat bij aanmelding voor een 4e of 5e dan niet heeft aangegeven
welk soort examen hij wenst af te leggen, wordt een gedeeld danexamen afgenomen
waarbij in de eerste examenzitting alleen blok A wordt getoetst.

Artikel 3.7
1.

2.

Een gedeeld danexamen

Aanvragen voor examens, 1e tot en met 5e dan

a. Voor de 1e tot en met 3e dan moet een volledig ingevuld en ondertekend ‘aanvraagformulier danexamen’ voor de sluitingstermijn zijn ontvangen en moeten de
examenkosten zijn voldaan. Ondertekening geschiedt door een Jiu-Jitsu leraar B
die minimaal in het bezit is van één dan hoger dan waarvoor examen wordt aangevraagd.
b. De districtsbesturen bepalen welke bescheiden met het aanvraagformulier moeten
worden meegezonden. Deze bescheiden staan vermeld op het aanvraagformulier.
c. Het aanvraagformulier moet verzonden worden naar een door het districtsbestuur
op te geven adres.
d. De districtsbesturen bepalen het tijdstip waarop het aanvraagformulier moet zijn
ontvangen en de eenmalige kosten voor het bewijs van deelname moeten zijn
voldaan.
e. De hoogte van de eenmalige kosten voor het bewijs van deelname en het te betalen examengeld worden door het bondsbestuur vastgesteld.
a. Voor de 4e dan en de 5e dan geschiedt de aanvraag digitaal. De kandidaat moet
hiervoor vooraf toestemming hebben verkregen van een Jiu-Jitsu leraar B met minimaal één dan hoger dan waarvoor examen wordt gedaan.
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b. De aanvraag moet vier weken vóór het betreffende (deel) (her)examen op het
bondsbureau zijn ontvangen.
c. De betreffende Jiu-Jitsu leraar-B krijgt ter verificatie per e-mail een bevestiging
van de aanvraag.
d. De hoogte van de eenmalige kosten voor het bewijs van deelname en het te betalen examengeld worden door het bondsbestuur vastgesteld.
3. De aanvraag wordt in behandeling genomen na ontvangst van de benodigde bescheiden en als aan de financiële voorwaarden is voldaan.
4. De gegevens van de aanvraag worden gecontroleerd aan de hand van de registratie
op het bondsbureau. Indien het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld en/of de
benodigde bescheiden niet of niet geheel zijn toegevoegd, wordt de aanvraag niet in
behandeling genomen.
5. Voor de 1e, 2e en 3e dan geldt:
a. als de aanvraag voldoet aan de eisen, ontvangt de kandidaat een bewijs van deelname (oranje kaart) en
b het bewijs van deelname heeft een geldigheidstermijn van drie jaar, met ingang
van de afgiftedatum.
6. Voor de 4e en 5e dan geldt:
a. als de aanvraag voldoet aan de eisen, ontvangt de kandidaat een bevestiging van
de aanvraag met vermelding van datum, tijdstip en locatie van het (deel) (her)
examen per e-mail en
b. het recht om deel te nemen aan een danexamen is drie jaar vanaf de dagtekening
van voornoemde e-mail.
7. Bij de aanvraag voor een danexamen dient de kandidaat aan te geven welk type
examen hij wenst te doen.
8. Indien een kandidaat in aanmerking wenst te komen voor een verlicht of een verkort
examen, dan moet hij de bewijzen van de activiteiten zoals bedoeld in artikel 3.4 en
3.5 hiervoor meezenden bij de examenaanvraag.
9. Indien de in lid 5 of 6 bedoelde termijn is verstreken en de kandidaat niet is geslaagd, komen alle reeds behaalde resultaten te vervallen. In dat geval dient de kandidaat opnieuw een aanvraag in te dienen voor het examen.
10. Het bondsbestuur of het districtsbestuur kan de in lid 5 en 6 bedoelde termijnen verlengen. De kandidaat kan hiervoor een met redenen omkleed schriftelijk verzoek indienen.

Artikel 3.8
1.

Aanmelden voor examens, 1e tot en met 3e dan

Indien een kandidaat wil deelnemen aan een examenzitting voor het doen van een
volledig, gedeeld, verlicht of verkort examen, of een herexamen dan moet het verzoek hiertoe geschieden met het daarvoor bestemde ‘aanmeldingsformulier danexamen’, dat moet zijn ondertekend door een Jiu-Jitsu leraar B die minimaal een dangraad hoger is dan de dangraad waarvoor de kandidaat examen wil doen. Op dit
formulier moet zijn vermeld:
a. bij een 1e examen:
het type danexamen dat de kandidaat wenst af te leggen. Indien het een gedeeld
examen betreft, de blokken (het blok) waarvoor de kandidaat examen wenst te
doen.
b. bij een vervolgexamen als onderdeel van een gedeeld examen:
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2.
3.

de blokken (het blok) waarin de kandidaat examen wenst te doen met vermelding
van een eventueel te herhalen thema die bij een vorige examenzitting met onvoldoende was beoordeeld.
c. bij een herexamen: de thema’s c.q. kata (’s) die moet(en) worden herkanst.
De districtsbesturen bepalen de termijn waarop het ‘aanmeldingsformulier danexamen’ op een door het districtsbestuur opgegeven adres moet zijn ontvangen en het
examengeld voor deelname aan de examenzitting moet zijn voldaan.
De districtsbesturen bepalen op welke wijze de betaling van het examengeld moet
plaatsvinden.

Artikel 3.9
1.
2.
3.

Een danexamen afleggen in een ander district

Het examen voor de 1e tot en met 3e dan kan in een ander district worden afgelegd
dan het district waar de kandidaat bij de JBN geregistreerd staat.
Indien een kandidaat voornemens is om examen in een ander district af te leggen,
dient hij bij de DGCJJ van het district waar hij is ingeschreven de oranje kaart aan te
vragen.
Indien de kandidaat een examen in een bepaald district heeft verricht, dan moet hij
het (her)examen in dit district geheel afronden. Gedurende deze periode kan hij
geen ander examen aanvragen.

Artikel 3.10 Vaststelling eindresultaat
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Voor het thema 1, kata, geldt dat de resultaten van elk beoordeeld kata afzonderlijk
per examinator worden bepaald en worden vastgelegd op het examenformulier.
Voor de thema’s 2 tot en met 12 geldt dat het resultaat van elke beoordeeld thema
per examinator wordt bepaald op grond van de waardering(en) van de getoonde
toetsonderwerpen en wordt vastgelegd op het examenformulier.
Na afloop van een examen worden de examenformulieren verzameld en worden de
resultaten van de beoordeelde kata en de resultaten van de overig beoordeelde thema’s op het verzamelformulier overgebracht. Elke examinator vergewist zich ervan
dat dit op correcte wijze heeft plaatsgevonden.
Op grond van de op het verzamelformulier verzamelde resultaten van de afzonderlijke examinatoren wordt voor elk beoordeeld kata en voor elk beoordeeld thema het
eindresultaat vastgesteld.
Op grond van deze eindresultaten wordt vastgesteld of een kandidaat is geslaagd of
afgewezen.
Een kandidaat is geslaagd voor een volledig, verlicht of verkort examen als hij:
a. voor alle te toetsen kata minimaal een voldoende heeft behaald; en
b. voor alle overige thema’s maximaal één onvoldoende heeft. In alle overige gevallen is de kandidaat afgewezen.
Als een kandidaat is afgewezen, wordt dit door de tafelvoorzitter samen met zijn
mede-examinatoren vastgelegd op een afwijzingsformulier. Voor elk getoetst thema
waarvoor de kandidaat is afgewezen, wordt de motivering gegeven.
Als een kandidaat is afgewezen dan wordt hem dit na het examen op een passend
moment meegedeeld met vermelding van de motivering. Hij ontvangt daarbij een afschrift van het afwijzingsformulier waarbij voor elke met een onvoldoende of slecht
gewaardeerd thema een korte toelichting is vermeld.
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7.

8.

Indien er bij het bepalen van het eindresultaat sprake blijkt te zijn van resultaten die
opmerkelijk ver uit elkaar liggen, dient een korte nabespreking te volgen met de
voorzitter van de gradencommissie waarbij de oorzaak wordt vastgesteld van het
verschil in waardering.
Bij examens worden standaard beoordelingsformulieren, verzamelformulieren en afwijzingsformulieren gebruikt, die zijn goedgekeurd door de NGCJJ. Deze examenformulieren staan ook op de JBN website.

Artikel 3.11 Aanvullende bepalingen bij het bepalen van het eindresultaat van een gedeeld examen
1.
2.

3.

4.

Bij een gedeeld examen mag de kandidaat uitsluitend een deelexamen afleggen over
één of meerdere gehele blokken. De A, B en C blokken mogen in willekeurige volgorde worden afgelegd.
Vastlegging van het resultaat van geëxamineerde blokken op het verzamelformulier
vindt plaats na afloop van elk deelexamen. Indien in het beoordeelde blok (de blokken) een of meerdere thema’s met een onvoldoende of slecht zijn beoordeeld, wordt
over dit blok (deze blokken) een afwijzingsformulier opgemaakt. De verdere afhandeling vindt plaats in overeenstemming met artikel 3.10 lid 5 en 6.
Indien in blok A maximaal één kata is afgesloten met een ‘onvoldoende’ of ‘slecht’
moet deze herkanst worden in combinatie met de te beoordelen thema’s in een nog
niet beoordeeld blok. Indien in een blok één thema is afgesloten met een ‘onvoldoende’ of ‘slecht’, moet deze herkanst worden in combinatie met het eerstvolgende
nog te beoordelen blok.
Indien twee of meer onvoldoendes voor een blok zijn behaald, is de kandidaat voor
dit desbetreffende blok niet geslaagd en is een herexamen verplicht voor het gehele
blok.
Nadat alle blokken zijn beoordeeld, vindt vaststelling van het eindresultaat van het
examen plaats in overeenstemming met artikel 3.10 lid 4.

Artikel 3.12 Herexamens
1.
2.

3.
4.

5.

Indien de kandidaat is afgewezen op grond van artikel 3.10 lid 4 heeft hij recht op
een eerste herexamen mits dit valt binnen de geldigheidstermijn van het examen.
Indien een kandidaat voor het eerste herexamen nogmaals is afgewezen, heeft hij
recht op nog één herexamen mits dit valt binnen de geldigheidstermijn van het examen. Indien de kandidaat bij het tweede herexamen opnieuw wordt afgewezen dan
komen alle reeds behaalde resultaten te vervallen en moet de kandidaat opnieuw het
examen aanvragen zoals vermeld in artikel 3.7.
Bij een herexamen voor het thema kata behoeven slechts de met een onvoldoende
of slecht beoordeelde kata opnieuw te worden getoetst.
Bij een herexamen voor de thema’s 2 tot en met 12 worden alle thema’s die met een
onvoldoende of slecht zijn beoordeeld, opnieuw getoetst. Daar waar sprake is van
een keuzethema kan bij een herexamen opnieuw een keuze worden gemaakt uit de
twee onderliggende thema’s.
Een kandidaat is na een herexamen geslaagd als hij voldoet aan het gestelde in artikel 3.11 lid 4.
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6.

Indien de kandidaat gedurende de gestelde examentermijn niet slaagt voor het betreffende danexamen, komen alle reeds behaalde resultaten te vervallen en moet de
kandidaat opnieuw het examen aanvragen zoals vermeld in artikel 3.7.

Artikel 3.13 Niet verschijnen bij een examen voor 1e tot en met 5e dan
1

Indien een kandidaat zonder vooraf opgegeven reden niet verschijnt op een examen
waarvoor hij zich heeft aangemeld, worden de betreffende onderdelen waarvoor hij
examen zou doen als onvoldoende beoordeeld. Het volgende examen van de kandidaat wordt als een herexamen beschouwd.

Artikel 3.14 Vastlegging
1.
2.

De behaalde dangraad wordt door de voorzitter van de NGCJJ of de voorzitter van de
betreffende DGCJJ of hun plaatsvervangers in het bondspaspoort van de kandidaat
aangetekend en wordt bekrachtigd door een afdruk van een NGCJJ/DGCJJ stempel.
De eindresultaten van het examen dienen binnen drie weken na het examen naar het
bondsbureau of naar de secretaris van het betreffende districtsbestuur te worden gestuurd.

Artikel 3.15 Administratie en archivering
1.
2.
3.

Archivering van resultaten van danexamens geschiedt door de secretaris van de
NGCJJ of DGCJJ. De gegevens moeten zowel digitaal als in vaste vorm (hard copy)
worden bewaard en bij wisseling van secretaris worden overgedragen.
Tot zes maanden na het moment dat de kandidaat is geslaagd of definitief is afgewezen, moeten de resultaten van toetsonderwerpen en afwijzingsformulieren worden
gearchiveerd ten behoeve van behandeling van eventuele bezwaren.
Daarna moeten de volgende gegevens beschikbaar blijven:
a. naam kandidaat
b. naam voordragende leraar
c. district waar het examen heeft plaatsgevonden
d. de betreffende examinatoren en
e. de eindresultaten van het examen.
Deze gegevens dienen ter verificatie bij o.a. voordrachten voor 6e Dan en hoger.
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Hoofdstuk 4
Artikel 4.1
1.
2.

2.
3.

4.

3.
4.
5.

5

Algemeen

Een 6e danexamen wordt als volledig examen in één keer afgenomen.
Een 6e danexamen wordt afgenomen door vijf examinatoren die beschikken over een
examinatorlicentie categorie A.
De tafelvoorzitter wordt aangewezen door de voorzitter van de NGCJJ of diens
plaatsvervanger.
Examenzittingen voor de 6e dan zijn besloten. Bij de examens zijn enkel aanwezig:
de examencommissie, leden van de NGCJJ, de kandidaat en zijn partners.
Het eindresultaat van een examen wordt bepaald in een nabespreking die aansluitend aan een examen wordt gehouden.

Artikel 4.4
1.

Aanvraag voor een danexamen voor 6e dan

a. Voor de 6e dan geschiedt de aanvraag digitaal via de website van de JBN.
b. De hoogte van de (eenmalige) inschrijf- en administratiekosten en het examengeld voor deelname aan een examenzitting worden door het bondsbestuur vastgesteld.
De aanvraag wordt in behandeling genomen na ontvangst van de eventueel benodigde bescheiden en als aan de financiële voorwaarden is voldaan.
De bij de aanvraag vermelde gegevens worden gecontroleerd aan de hand van de
registratie op het bondsbureau. Indien de aanmelding niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de aanmelding niet verder in behandeling genomen. De kandidaat wordt
hiervan op de hoogte gesteld.
Indien een aanvraag aan de gestelde eisen voldoet, wordt de aanvraag voorgelegd
aan de NGCJJ. Indien ook van deze zijde geen bezwaren zijn, wordt in overleg met
de NGCJJ een datum, tijdstip en locatie voor het examen vastgesteld. De kandidaat
ontvangt een hiervan een bevestiging per e-mail.

Artikel 4.3
1.
2.

Voorwaarden voor deelname aan een techniek examen voor
6e dan

De kandidaat dient door gedrag, houding en loyaliteit een positieve bijdrage te hebben geleverd aan het imago van de JBN in het algemeen en het jiu-jitsu in het bijzonder om in aanmerking te komen voor een examen voor 6e dan.
De kandidaat moet een minimale leeftijd bezitten van 32 jaar en zes jaar in het bezit
zijn geweest van de 5e dan. Ter bepaling van de leeftijd geldt de leeftijd die de kandidaat heeft op 31 december van het lopende jaar.

Artikel 4.2
1.

Examens voor 6e dan

Examens 6e dan

Examens voor 6e dan worden afgenomen op basis van de ‘Vaardigheidseisen techniek examen 6e dan’.5

http://www.jbn.nl/jiujitsu/examens/cDU437_Danexamens.aspx
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Artikel 4.5
1.
2.
3.

Artikel 4.6
1.
2.
3.

2.

2.

3.

6

Herexamen

Een kandidaat die in aanmerking komt voor een herexamen wordt tussen zes en negen maanden na het eerste examen opgeroepen om deel te nemen aan een examenzitting.
Bij het herexamen worden alle met een onvoldoende of slecht afgesloten thema’s
opnieuw beoordeeld. Indien de kandidaat alle opnieuw getoetste thema’s met minimaal een voldoende heeft afgesloten, is hij geslaagd. In alle andere gevallen is de
kandidaat afgewezen.
Indien de kandidaat na het herexamen is afgewezen, is hij definitief afgewezen.

Artikel 4.9
1.

Bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt per examinator per thema zoals deze zijn benoemd in de ‘Vaardigheidseisen techniek examen 6e dan’6 vastgesteld. Na het examen vindt aaneensluitend een bespreking plaats waarin het eindresultaat per thema wordt besproken
en wordt vastgesteld door de examinatoren.
Indien het eindresultaat van alle thema’s minimaal een voldoende is, dan is de kandidaat geslaagd. In alle andere gevallen is de kandidaat afgewezen.

Artikel 4.8
1.

Partners

Bij een examen voor 6e moet de kandidaat minimaal twee jiu-jitsuka’s als partner laten fungeren. Indien één of meerdere partners zelf ook examen moeten doen dan
dient dit vermeld te worden op het aanvraagformulier voor het examen.
De partner(s) moet(en) tenminste beschikken over minimaal een 3e dan jiu-jitsu.
De partner(s) dient (dienen) lid te zijn van de JBN. De partner(s) moet(en) dit bij
een examen kunnen aantonen met het bondspaspoort met geldige JBN-pas. Voor
partners is het bepaalde in artikel 1.1 lid 5 eveneens van toepassing.

Artikel 4.7
1.

Vraagstelling

De vraagstelling omvat het gehele jiu-jitsu zoals dit bij de JBN wordt beoefend en
omvat de stof van alle dan- en kyugraden.
Bij de vraagstelling worden zowel kwantiteit (breedheid) als kwaliteit (vaardigheid)
getoetst. Hierbij wordt naast het demonstreren van bewegingsvormen, de kandidaat
bevraagd om het gedemonstreerde te verklaren en te verdiepen.
De vraagstelling wordt in een, bij elk examen te houden, voorbespreking doorgesproken onder leiding van de voorzitter van de NGCJJ. De tafelvoorzitter leidt het
examen en zorgt voor een correct verloop. Elke examinator is bevoegd om verdiepingsvragen te stellen.

Definitieve afwijzing

Bij een definitieve afwijzing komen alle behaalde resultaten te vervallen. De kandidaat mag na een wachttijd van twee jaar opnieuw een aanvraag doen voor het afleggen van een 6e danexamen.

http://www.jbn.nl/jiujitsu/examens/cDU437_Danexamens.aspx

BondsVademecum - hoofdstuk 6.06 - Dan- en kyu-promotiereglement jiu-jitsu

Pag. 22/34 -|- 29 januari 2018

Hoofdstuk 5
Artikel 5.1
1.
2.
3.
4.

2.
3.

Bijzondere promoties

Bijzondere promoties worden verleend indien er sprake is van het behalen van een
eerste plaats bij een Wereldkampioenschap Jiu-Jitsu, een Europees kampioenschap
Jiu-Jitsu of het behalen van een eerste plaats bij de World-Games (Jiu-Jitsu).
Indien de NGCJJ van mening is dat er sprake is van bijzondere verdiensten voor het
jiu-jitsu binnen de JBN kan de NGCJJ het bondsbestuur adviseren een bijzondere
promotie hiervoor toe te kennen.
Een bijzondere promotie kan niet worden opgevolgd door een andere bijzondere
promotie.
Voor toekenning van een bijzondere promotie wordt door de NGCJJ een advies uitgebracht aan het bondsbestuur. Toekenning vindt plaats na goedkeuring door het
bondsbestuur.

Artikel 5.2
1.

Bijzondere promoties en erepromoties

Erepromoties

Erepromoties kunnen worden verleend in gevallen van een bijzondere staat van
dienst voor het jiu-jitsu binnen de JBN.
Een erepromotie wordt slechts eenmaal verleend. Het verkrijgen van een hogere
dangraad is niet meer mogelijk.
Voor toekenning van een erepromotie wordt door de NGCJJ een advies uitgebracht
aan het bondsbestuur. Toekenning vindt plaats na goedkeuring door het bondsbestuur.
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Hoofdstuk 6
Artikel 6.1
1.

2.

3.

2.

2.
3.

Wachttijden en leeftijden

Voor een voordracht voor een promotie op basis van activiteiten gelden de volgende
leeftijden en wachttijden:
Dangraad

Minimum wachttijd tot voordracht voor een promotie

Minimum leeftijd bij voordracht
voor een promotie

6e Dan

6 jaar vanaf 5e dan

32 jaar

7e Dan

7 jaar vanaf 6e Dan

40 jaar

8e Dan

7 jaar vanaf 7e Dan

50 jaar

9e Dan

7 jaar vanaf 8e Dan

50 jaar

10e Dan

7 jaar vanaf 9e Dan

50 jaar

Ter bepaling van de leeftijd geldt de leeftijd die de kandidaat heeft op 31 december
van het lopende jaar.

Artikel 6.3
1.

Voorwaarden

De kandidaat moet worden voorgedragen voor een promotie 6e dan of hoger op
grond van activiteiten door:
a. het bondsbestuur, of
b. het districtsbestuur van het district waar de kandidaat is geregistreerd, of
c. de NGCJJ.
Om te kunnen worden voorgedragen dient de kandidaat:
a. door gedrag, houding en loyaliteit een bijdrage te hebben geleverd aan het imago
van de JBN en de bevordering van het jiu-jitsu.
b. direct voorafgaand aan de voordracht tenminste zes jaar ononderbroken lid te zijn
geweest van de JBN.
d. te hebben voldaan aan de leeftijd en wachttijd, van toepassing bij de betreffende
dangraad.
e. Het benodigde aantal punten op grond van activiteiten te hebben behaald.
De punten zijn behaald in de periode tussen het behalen van de huidige graduatie en
de dagtekening van de voordracht.

Artikel 6.2
1.

Promoties 6e dan en hoger op basis van activiteiten

Voordracht

Een voordracht voor een promotie 6e dan of hoger op basis van activiteiten moet
worden gericht aan het bondsbestuur, waarbij gebruik moet worden gemaakt van
het formulier ‘Voordracht voor promotie 6e dan jiu-jitsu en hoger’.
Na controle door het bondsbureau op het correct aanleveren van de voordracht en
het controleren van voorgaande graduatie, leeftijd en wachttijd wordt de voordracht
doorgezonden naar de secretaris van de NGCJJ.
Na toetsing en verificatie van de voordracht wordt door de NGCJJ middels een beoordelingsprotocol een advies uitgebracht aan het bondsbestuur. Bij dit advies wordt
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4.

een kopie van het beoordelingsprotocol gevoegd. Indien de door de kandidaat verrichte activiteiten voldoen aan de daarvoor gestelde eisen en daarvoor voldoende
punten kunnen worden toegekend, vindt goedkeuring plaats door het bondsbestuur,
waarna de promotie plaats kan vinden.
De bewijslast voor de door de voordragende partij verstrekte gegevens ligt bij de
voordragende partij, de NGCJJ kan vragen om aanvullende bewijslast.

Artikel 6.4
1.

Beoordeling

Beoordeling geschiedt op basis van punten die op grond van activiteiten worden toegekend.
Beoordeling vindt plaats in een aantal stappen:
Stap 1

Bepaling van punten op grond van activiteiten als Jiu-Jitsu leraar.

Stap 2

Bepaling van punten op grond van activiteiten binnen een district.

Stap 3

Bepaling van punten op grond van gedragenheid binnen het district.
De punten hiervoor worden na advies van de DGCJJ toegekend door
het districtsbestuur.

Na de stappen 1, 2 en 3 worden deze punten opgeteld. Indien het aantal behaalde
punten in stap 1, 2 en 3 niet voldoen aan de minimum gestelde eis, kan promotie
niet plaatsvinden. De benodigde punten na stap 1,2 en 3 zijn:
Promotie voor

Punten

6e dan

10 punten

7e dan

12 punten

8e dan

14 punten

9e dan

14 punten

10e dan

14 punten

Vervolgens worden punten toegekend voor activiteiten op nationaal en internationaal
niveau:

2.

Stap 4

Bepaling van punten op nationaal niveau.

Stap 5

Bepaling van punten op grond van gedragenheid op nationaal niveau.
De punten hiervoor worden na advies van de NGCJJ toegekend door het
bondsbestuur.

Stap 6

Bepaling van punten op internationaal niveau.

Na de stappen 4, 5 en 6 wordt het totaal aantal punten vastgesteld. Indien het aantal punten voldoende is voor een eerstvolgende dangraad kan de promotie worden
verleend.
Beoordeling vindt plaats over een periode vanaf de laatste promotie, tenzij anders
vermeld.
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3.

4.
5.

6.

Indien de totaal behaalde punten niet aan de hiervoor gestelde eis voldoen, echter
wel een bepaald minimum aantal overschrijden, volgt een voorlopige afwijzing. Om
in aanmerking te komen voor een voorlopige afwijzing moeten wel de nodige punten
zijn behaald in de stappen 1, 2 en 3.
Indien de behaalde punten niet voldoende zijn voor een voorlopige afwijzing volgt
een definitieve afwijzing.
Het benodigde aantal punten voor het in aanmerking komen voor een 6e dan of hoger is als volgt:
Promotie voor
Punten
6e dan

20 punten

7e dan

30 punten

8e dan

32 punten

9e dan

32 punten

10e dan
32 punten
De behaalde punten worden als onderdeel afgerond met één cijfer achter de komma.
Het aantal punten na stap 3 en na stap 6 worden afgerond op hele aantallen, met
dien verstande dat een cijfer eindigende op 0,5 of meer naar boven en een cijfer
eindigende op 0,4 of lager naar beneden wordt afgerond.
Indien een kandidaat onvoldoende punten heeft behaald, echter meer dan een bepaald minimum, is hij voorlopig afgewezen. In alle andere gevallen is de kandidaat
definitief afgewezen en wel als volgt:
Promotie

Voorlopige afwijzing

Definitieve afwijzing

6e dan

16 t/m 19 punten

minder dan 16 punten

7e dan

26 t/m 29 punten

minder dan 26 punten

8e dan

28 t/m 31 punten

minder dan 28 punten

9e dan

28 t/m 31 punten

minder dan 28 punten

10e dan

28 t/m 31 punten

minder dan 28 punten

Artikel 6.5
1.

Activiteiten als Jiu-jitsu leraar

Voor beoordeling komen in aanmerking:
a. De gehele periode gedurende welke de kandidaat als bevoegde JBN-leerkracht actief is geweest. Hierbij telt zowel de periode dat de leerkracht als leider, leraar A
en leraar B actief was. De te behalen punten zijn als volgt:
Periode

punten

Gedurende 6 jaar:

1 punt

Gedurende 13 jaar:

2 punten

Gedurende 20 jaar:

3 punten

Gedurende 28 jaar:

4 punten

Gedurende 36 jaar of meer:

5 punten
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In afwijking van artikel 6.4 lid 2 geldt voor de bepaling van het puntenaantal telkens de volle periode dat de kandidaat les heeft gegeven. Er wordt geen interpolatie toegepast bij tussenwaarden.
b. Voor een danexamen zelf opgeleide, voorgedragen en geslaagde examenkandidaten. De te behalen punten zijn als volgt:
Geslaagde kandidaat

punten

maximal aantal

Voor elke geslaagde kandidaat voor 1e dan

0,1 punt

maximaal 3 punten

Voor elke geslaagde kandidaat voor 2e dan

0,5 punt

maximaal 3 punten

Voor elke geslaagde kandidaat voor 3e dan

1 punt

maximaal 3 punten

Voor elke geslaagde kandidaat voor 4e dan

3 punten

maximaal 4 punten

Voor elke geslaagde kandidaat voor 5e dan

3 punten

maximaal 5 punten

c. De wedstrijdresultaten (duo-system en fighting-system) van door de kandidaat
zelf getrainde leerlingen (individueel of in teamverband). De te behalen punten
zijn als volgt:
Plaats

punten

Voor elke 1e plaats bij de Nederlandse kampioenschappen

3 punten

Voor elke 2e plaats bij de Nederlandse kampioenschappen

2 punten

Voor elke 3e plaats bij de Nederlandse kampioenschappen

1 punt

Voor elke 1e plaats bij EK, WK of World Games

3 punten

Voor elke 2e plaats bij EK, WK of World Games

2 punten

Voor elke 3e plaats bij EK, WK of World Games

1 punt

Het totaal aantal punten n.a.v. wedstrijdresultaten is maximaal 10 over de gehele
beoordelingsperiode.

Artikel 6.6
1.

Activiteiten binnen het district

Voor beoordeling komen in aanmerking:
a Ingezet zijn als examinator bij danexamens voor 1e, 2e en 3e dan:
Aantal

periode

punten

7 maal examineren

Gedurende de laatste 4 jaar

3 punten

4 t/m 6 maal examineren

Gedurende de laatste 4 jaar

2 punten

1 t/m 3 maal examineren

Gedurende de laatste 4 jaar

1 punt

b. Zitting in een technische commissie op districtsniveau:
Werkverband

Per jaar

Maximaal

District Graden Commissie

0,5 punt

5 punten

District activiteitencommissie

0,4 punt

4 punten

c. Leiderschap en gedragenheid in het district: maximaal 3 punten.
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De toegekende punten dienen onderbouwd te zijn en worden vastgelegd in een protocol.
De punten worden na indiening van de voordracht toegekend door de NGCJJ.

Artikel 6.7
1.

Activiteiten op nationaal niveau

Voor beoordeling komen in aanmerking:
a. Ingezet zijn als examinator bij danexamens voor 4e en 5e dan:
Aantal

periode

punten

7 maal examineren

Gedurende de laatste 4 jaar

4 punten

4 t/m 6 maal examineren

Gedurende de laatste 4 jaar

3 punten

1 t/m 3 maal examineren

Gedurende de laatste 4 jaar

2 punten

b. Aantal jaren, onafgebroken in bezit van examinatorlicentie:
Periode

punten

Gedurende 10 jaar

2 punten

Gedurende 15 jaar

3 punten

Gedurende 20 jaar

4 punten

In afwijking van artikel 6.4 lid 2 geldt voor de bepaling van het puntenaantal telkens de volle periode dat de kandidaat in het bezit is van een examinatorlicentie.
Er wordt geen interpolatie toegepast bij tussenwaarden.
c. Zitting in een technische functie/ commissie op nationaal niveau:
Werkverband

Per jaar

Maximaal

Bondstrainer

1 punt

4 punten

Nationale Graden Commissie Jiu-Jitsu

1 punt

5 punten

Nationale Opleidingscommissie Jiu-Jitsu

1 punt

3 punten

Nationale Wedstrijd Commissie Jiu-Jitsu

1 punt

3 punten

Nationale Activiteiten Commissie

1 punt

3 punten

Nationale Toetsingscommissie

1 punt

3 punten

d. Inzet bij opleidingen:
Functie

Per opleiding

Maximaal

Cursusleider

1 punt

3 punten

PVB Beoordelaar (alleen
procesbeoordelingen)

1 punt

2 punten

Als docent

1 punt

3 punten

e. Inzet als scheidsrechter bij wedstrijden duo-system en fighting-system bij Nederlandse kampioenschappen:
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Aantal

punten

3 of 4 maal ingezet:

2 punten

1 of 2 maal ingezet:

1 punten

f. Leiderschap en gedragenheid nationaal: maximaal 3 punten.
De toegekende punten dienen onderbouwd te zijn en worden vastgelegd in een protocol. De punten worden na indiening van de voordracht toegekend door de NGCJJ.

Artikel 6.8
1.

Activiteiten op internationaal niveau

Voor beoordeling komen in aanmerking:
a. Het deel uitmaken van een technische commissie: 1 punt per jaar, maximaal 2
punten.
b. Ingezet worden als scheidsrechter bij Europese kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en de World Games in duo-system en fighting-system:
Werkverband
Europese-.en Wereldkampioenschappen, World Games.

Artikel 6.9
1.

2.

aantal

punten

4 t/m 8 maal ingezet

3 punten

1 t/m 3 maal ingezet

2 punten

Voorlopige afwijzing

Bij een voorlopige afwijzing conform de puntenregeling zoals vermeld in artikel 6.4
lid 6 stelt het bondsbestuur de kandidaat, alsmede degene(n) die de voordracht
heeft (hebben) gedaan, hiervan schriftelijk op de hoogte onder vermelding van de
betreffende tekortkomingen.
De kandidaat heeft dan de tijd, tot zes maanden nadat hem hiervan bericht is gegeven, er alsnog voor te zorgen dat de benodigde punten worden behaald. Na het verstrijken van deze periode is de kandidaat definitief afgewezen.

Artikel 6.10 Techniektoets
1.

2.
3.

4.

Indien een kandidaat op grond van activiteiten niet voldoende punten heeft behaald,
maar wel voldoet aan het minimum aantal punten, benodigd voor een voorlopige afwijzing dan kan hij de ontbrekende punten verwerven door het doen van een techniektoets.
Een aanvraag voor een techniektoets dient plaats te vinden, uiterlijk drie maanden
na de dagtekening van de voorlopige afwijzing. De NGCJJ bepaalt vervolgens plaats
en tijdstip van de examenzitting waarop de betreffende toets zal worden afgenomen.
De techniektoets wordt afgenomen op basis van kennis, vaardigheid en inzicht met
betrekking tot de kata die als exameneis gelden voor de 1e tot en met 5e dan:
a. het Ebo-No-Kata
b. het Ne-Waza-Jitsu-No-Kata
c. het Goshin-Jitsu-No-Kata
d. het Kime-No-Kata.
De techniek toets wordt afgenomen conform een examen voor 6e dan. Bij een techniek toets geldt echter dat elk kata een thema vormt, dat separaat wordt beoordeeld. De toets bestaat derhalve uit 4 thema’s.
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Om te kunnen slagen voor de toets moet elk thema met minimaal een voldoende zijn
afgesloten. Indien de kandidaat is geslaagd voor de techniek toets, dan worden
daarvoor 4 punten toegekend die ter aanvulling kunnen worden gebruikt op de behaalde punten op basis van activiteiten.

Artikel 6.11 Definitieve afwijzing
1.
2.
3.

Indien de kandidaat niet voor bijzondere promotie in aanmerking kan komen, wordt
dit door het bondsbestuur met redenen omkleed schriftelijk aan de kandidaat medegedeeld, alsmede aan degene(n) die de voordracht heeft (hebben) gedaan.
Als de kandidaat zelf niet op de hoogte was van de voordracht voor een bijzondere
promotie, wordt (worden) alleen degene(n) die de voordracht heeft (hebben) gedaan
op de hoogte gesteld.
In geval van een definitieve afwijzing kan eerst na drie jaar opnieuw een voordracht
in behandeling worden genomen.
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APPENDIX – Belangrijkste verschillen t.o.v. voorgaand Dan- en kyuexamenreglement 14-12-2016
Doordat dit reglement is aangepast conform de volgorde en indeling van het judoreglement zijn er verschillen in de volgorde van hoofdstukken en artikelnummers tussen het
huidige en vorige examenreglement.
De belangrijkste verschillen met het oude reglement zijn in de eerste kolom NIEUW
weergegeven. Vervolgens wordt in de kolom OUD een verwijzing naar het oude reglement genoemd.
NIEUW

OUD

Artikel 1.3, lid 2.
Leden van de NGCJJ kunnen geen deel
uitmaken van de DGCJJ.
Artikel 1.3, Lid 3.
De organisatorische aansturing van de
DGCJJ geschiedt door het districtsbestuur.
Het technisch beleid wordt bepaald door de
NGCJJ.

Toegevoegd.

Artikel 1.3, lid 5.
Leden van de NGCJJ moeten minimaal een
6e dan bezitten, JBN Jiu-Jitsu leerkracht B
zijn en in het bezit zijn van een geldige
examinatorlicentie categorie A. De voorzitter wordt in functie benoemd. De overige
functieverdeling vindt plaats tussen de leden onderling.

Artikel 7, lid 4
Leden van de NGCJJ moeten minimaal een
5e dan bezitten,
jiu-jitsuleraar-B zijn en in het bezit zijn van
een geldige examinatorlicentie categorie A.
De voorzitter wordt in functie benoemd, de
overige functieverdeling vindt onderling
plaats.

Artikel 1.3, lid 6.
Leden van de DGCJJ moeten minimaal een
4e dan bezitten, JBN Jiu-Jitsu leerkracht B
zijn en in het bezit zijn van een geldige
examinatorlicentie minimaal categorie B.
De voorzitter moet minimaal de 5e dan bezitten en wordt in functie benoemd. De
overige functieverdeling vindt plaats tussen
de leden onderling.

Artikel 7, lid 5
Leden van de DGCJJ moeten minimaal een
4e dan bezitten,
jiu-jitsuleraar-B zijn en in het bezit zijn van
een geldige examinatorlicentie categorie B.
De voorzitter wordt in functie benoemd, de
overige functieverdeling vindt onderling
plaats.

Artikel 1.4, lid 2, b.
Het geven van advies aan de NGCJJ betreffende graduaties en examens.

Artikel 8, lid 2, c.
Het geven van advies aan de NGCJJ.

Artikel 1.4, Lid 4
4. Tenminste eenmaal

Artikel 8, lid 3
Ten minste eenmaal per jaar vindt overleg

per

jaar

vindt

Artikel 7, lid 2
Organisatorisch valt de DGCJJ onder het
districtsbestuur, maar zij werkt volgens de
richtlijnen van de NGCJJ.
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overleg plaats tussen de NGCJJ en de
DGCJJ’s in een gemeenschappelijke
vergadering waarbij de DGCJJ’s worden
vertegenwoordigd door de voorzitters.
De NGCJJ is voltallig aanwezig.
Artikel 1.6 Examencommissies
Lid 1. Een examen voor de 1e tot en met
5e dan wordt afgenomen door een examencommissie die bestaat uit drie examinatoren. Voor 6e en 7e dan vijf personen.
4.b. Voor een examen voor 4e, 5e of 6e
dan is een A-licentie vereist.
Lid 5.
Voor elke examenzitting worden een of
meerdere examencommissies samengesteld. Tijdens een examenzitting voor 1e,
2e of 3e dan heeft het voorkeur om de samenstelling van de commissies te wisselen.
Artikel 1,6 lid 9.
Bij danexamens voor 4e dan en hoger mogen kandidaten niet worden geëxamineerd
door examinatoren afkomstig uit hetzelfde
district als de kandidaat.
Artikel 1.8 Waardering
O (of S) + V (of G of U) = Negatieve waardering.
O (of S) + V (of G of U) + V (of G of U) =
Positieve waardering.
Het uiteindelijke resultaat van een thema is
ter beoordeling van de examinator.

plaats tussen de NGCJJ en de DGCJJ’s.

Toegevoegd (Voor 6e en 7e dan vijf personen).
Toegevoegd (6e dan)
Artikel 10, lid 4 Binnen een examenzitting
dient de samenstelling van examencommissies te wijzigen.
Toegevoegd.

Toegevoegd.

Artikel 1.13 de promotie lid 3
De uitreiking van promoties voor de 6e dan
en hoger behoort tot de verantwoordelijkheid van de NGCJJ en het bondsbestuur.
Deze uitreiking wordt gedaan door de voorzitter van de NGCJJ of door zijn plaatsvervanger. Indien dit gebeurt door de leraar
van de kandidaat, dient deze gekleed te
zijn in een witte jiu-jitsu-gi.

Toegevoegd.

Artikel 1.15, lid 1 en 2, Beroepsmogelijkheid
1. Indien naar de mening van de leer-

Artikel 16, lid 1 en 2. Beroepsmogelijkheid
1. Indien naar de mening van de leer-
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kracht, die medeondertekenaar was
van de examenaanvraag, de bij een
examen gevolgde procedure niet in
overeenstemming met dit reglement is
geweest, kan hij binnen één maand na
de betreffende examenzitting bezwaar
maken bij het bondsbestuur of bij het
betreffende districtsbestuur.
2.
Als het bezwaar niet tot een bevredigende
uitkomst leidt, kan hij dit voorleggen aan
de tuchtcommissie.

Artikel 1.16, lid 2.
Wijzigingen in het examenreglement of
vaardigheidseisen:
Wijzigingen van vaardigheidseisen treden
in werking één jaar
Nadat deze wijzigingen zijn aangekondigd.
Een eventuele overgangsregeling wordt
door de NGCJJ vastgesteld.
Artikel 3.2, lid 4 d.
een gedeeld danexamen.

kracht, die medeondertekenaar was van de
examenaanvraag, de bij een examen gevolgde procedure niet in overeenstemming
met dit reglement is geweest, kan hij zich
binnen één maand na de betreffende examenzitting schriftelijk beroepen bij het
bondsbestuur c.q. het betreffende districtsbestuur.
2.
Van een negatieve beslissing op een beroep
kan volgens dat wat dat betreft is vastgesteld in het tuchtreglement schriftelijk beroep worden aangetekend bij de commissie
van beroep van de JBN.
Artikel 22, lid 1:
Wijzigingen in de ‘Vaardigheidseisen danexamens jiu-jitsu’ worden van kracht bij
het eerste examen dat wordt afgelegd, na
een periode van negen (9) maanden na het
verschijnen hiervan op de website van de
JBN.

Toegevoegd voor 1e t/m 3e Dan.

Artikel 3.6 Een gedeeld danexamen
Lid 1 en 3.

Toegevoegd voor 1e t/m 3e Dan.

Artikel 3.8 Aanmelden voor examens, 1e
tot en met 3e dan
Punten a, b en c.

Toegevoegd voor 1e t/m 3e Dan.

Artikel 3.11
Aanvullende bepalingen bij het bepalen van
het eindresultaat van een gedeeld examen
Punten 1 t/m 4

Toegevoegd voor 1e t/m 3e Dan.

Artikel 3.15, lid 3. Administratie en archivering
Daarna moeten de volgende gegevens beschikbaar blijven:
a. naam kandidaat
b. naam voordragende leraar
c. district waar het examen heeft

Artikel 18, lid 3.
Resultaten van examens worden als ‘hard
copy’ gearchiveerd en minimaal 20 jaar
bewaard op het bondsbureau van de Judo
Bond Nederland.
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plaatsgevonden
d. de betreffende examinatoren en
e. de eindresultaten van het examen.
Deze gegevens dienen ter verificatie bij
o.a. voordrachten voor 6e Dan en hoger.
Hoofdstuk 4. Examens voor 6e dan
Geheel hoofdstuk (Artikel 4.1 t/m 4.9)

Toegevoegd.

Hoofdstuk 5 Bijzondere promoties en erepromoties
Artikel 5.1, lid 2 en 3. Bijzondere promoties
2. Indien de NGCJJ van mening is dat er
sprake is van bijzondere verdiensten
voor het jiu-jitsu binnen de JBN kan de
NGCJJ het bondsbestuur adviseren een
bijzondere promotie hiervoor toe te
kennen.
3. Een bijzondere promotie kan niet worden opgevolgd door een andere bijzondere promotie.

Toegevoegd.

Hoofdstuk 6 Promoties 6e dan en hoger op
basis van activiteiten.
(‘reglement 6e dan jiu-jitsu en hoger’ nu integraal opgenomen in dit reglement).

Artikel 21, lid 1. Graduaties 6e dan en hoger De regelingen voor graduaties van 6e
dan en hoger staan beschreven in het ‘reglement promoties 6e dan jiu-jitsu en hoger’, dat is opgenomen in het BondsVademecum als hoofdstuk 6.07.
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