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Voor de Kyu-examenrichtlijnen en de Vaardigheidseisen dan-examen wordt verwezen naar de
website: http://www.jbn.nl/
Overal waar in dit reglement de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt ook de vrouwelijke
vorm bedoeld.
 Zie verder voor een toelichting en overgangsregeling de volgende pagina 
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Toelichting:
Met ingang van 1 september 2012 komt voor elke kandidaat jonger dan 50 jaar, het deelexamen
in de huidige vorm te vervallen en treedt dit nieuwe reglement in werking
Met ingang van 1 september 2012 doen alle kandidaten examen volgens de nieuwe vaardigheidseisen (1e t/m 7e dan judo.)
Met ingang van 1 september 2012 bestaat voor kandidaten 4e en 5e dan de mogelijkheid het examen af te leggen in twee gedeeltes (bijv. kata in november 2012 en techniek in juni 2013). De
kandidaat kan er ook voor kiezen zijn/haar examen in één dag af te ronden (kata ’s morgens/pauze/techniek ’s middags). De examens moeten echter worden afgelegd binnen de geldigheidsduur van het bewijs van deelname (oranje kaart).
Met ingang van 1 september 2012 bestaat de mogelijkheid voor kandidaten vanaf 50 jaar of voor
kandidaten met een doktersattest, een deelexamen af te leggen. Voorwaarde hierbij is dat er minimaal twee kata op de examendag gedemonstreerd worden. Het onderdeel techniek moet in één
keer (nage-waza + katame-waza) getoond worden. Een kandidaat voor 5e dan bijvoorbeeld kan
zijn/haar examen dus in maximaal 3 keer afleggen (examendag 1: 2 kata, examendag 2: 3 kata,
examendag 3: techniek). De kandidaat is geheel vrij in de volgorde en clustering van zijn/haar
onderdelen.

Overgangsregeling:

In 2011 doet elke kandidaat (1e t/m 7e dan) examen volgens de oude regelingen.
In het voorjaar van 2012 doet elke kandidaat nog examen (herexamen) volgens de oude vaardigheidseisen
Een kandidaat, ongeacht zijn/haar leeftijd, die zijn/haar deelexamen vóór 31 december 2010
heeft aangevraagd heeft het recht zijn deelexamens af te maken volgens de oude regelgeving en
vaardigheidseisen. Moet hij/zij echter in 2014 nog meer dan één kata tonen, dan moeten deze kata geclusterd worden.
Na 2014 is er niemand meer die nog deelexamen oude stijl doet.
Kandidaten van 50 jaar en ouder die in 2011 aanvragen doen examen volgens de oude regelgeving. Na september 2012 treden echter ook voor hen de nieuwe vaardigheidseisen en het nieuwe
reglement in werking.
De examens in het najaar 2012 worden geheel afgelegd volgens de nieuwe regelgeving, zowel
met betrekking tot de organisatie als met betrekking tot de vaardigheidseisen.
In bijzondere gevallen, niet vallend onder deze overgangsregeling, beslist de Nationale Graden
Commissie Judo.
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Hoofdstuk I - Algemeen
Artikel 1 - Voorwaarden
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Dan- en kyu-graden worden slechts door de JBN erkend indien zij op de volgens dit
reglement voorgeschreven wijze zijn behaald of zijn verleend.
Alle erkende dan- en kyu-graden zijn bondsgraduaties.
Er mogen geen medische bezwaren bestaan tegen deelname aan een examen zoals
bedoeld in dit reglement. Deelname aan de examens geschiedt op verantwoording
van de kandidaat.
Om in aanmerking te komen voor een dan- of kyu-graad dient men lid te zijn van
de JBN.
a.
Om deel te kunnen nemen aan een examen voor de 1e dan dient de kandidaat
tenminste drie jaar lid van de JBN te zijn.
b.
Bij een onderbroken lidmaatschap moet de kandidaat kunnen aantonen dat hij
tenminste drie jaar lid is geweest van de JBN.
In bijzondere gevallen beslist het bondsbestuur.

Artikel 2 - Registratie
1.
2.
3.
4.

De door de NGCJ en DGCJ verleende dan-graden worden bij de JBN geregistreerd.
Alle door een JBN-leerkracht verleende kyu-graden (vanaf de 5e kyu) kunnen eveneens bij de JBN worden geregistreerd.
Een hogere dan-graad kan uitsluitend worden verleend indien de vorige bij de JBN
staat geregistreerd.
Over registratie van een in het buitenland behaalde dan-graad beslist het bondsbestuur.

Artikel 3 - Nationale Graden Commissie Judo (NGCJ) en Districts Graden Commissies Judo (DGCJ)
1.
2.
3.
4.
5.

Het bondsbestuur benoemt de NGCJ. Elk districtsbestuur benoemt een DGCJ.
Organisatorisch valt de DGCJ onder het districtsbestuur. De DGCJ werken volgens
de richtlijnen van de NGCJ.
Leden van de NGCJ dienen judoleraar-B te zijn en tenminste de 6e dan judo te bezitten. Leden van de DGCJ dienen judoleraar-B te zijn en tenminste de 4e dan judo
te bezitten.
Leden van zowel de NGCJ als een DGCJ moeten lid zijn van de JBN en in het bezit
zijn van een geldige examinatorlicentie, zoals bedoeld in artikel 5 lid 12.
De NGCJ en de DGCJ kunnen een persoon, lid van de JBN, aanstellen wiens uitsluitende taak het is secretariaats- en administratieve werkzaamheden van de betreffende commissie te verrichten. Deze persoon maakt geen deel uit van de commissie
en heeft daarin geen stemrecht. Hij behoeft derhalve niet te voldoen aan hetgeen in
lid 3 en 4 gesteld is.

Artikel 4 - Taakomschrijving NGCJ en DGCJ
1.

De taken van de NGCJ bestaan uit:
- het organiseren en leiden van dan-examens voor de 4e en de 5e dan;
- het bevorderen van kwaliteit en eenduidigheid van het examineren in de verschillende districten;
- het organiseren van landelijke examinatorentrainingen;
- het bezien van de kyu-examenrichtlijnen en de vaardigheidseisen 1e t/m 7e dan
en het voorstellen van wijzigingen aan het bondsbestuur;
- het zorgdragen voor reglementering examinatorlicenties en de daarvoor noodzakelijke organisatie en uitvoering van examinatoren(bij)scholingen;
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-

2.

3.
4.
5.

het verlenen van examinatorlicenties, het registreren van geldige examinatorlicenties;
- het geven van richtlijnen voor het examineren in de districten;
- het geven van advies aan het bondsbestuur inzake bijzondere promoties en
erepromoties.
De taken van de DGCJ bestaan uit:
- het uitvoeren van dan-examens voor de 1e de 2e en de 3e dan volgens de richtlijnen van de NGCJ;
- het geven van advies aan het districtsbestuur inzake bijzondere promoties en
erepromoties voor de 1e, 2e en 3e dan;
- het geven van advies aan de NGCJ;
- het organiseren van districts examinatorentrainingen.
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 NGCJ en de DGCJ.
Examen toernooien, zoals bedoeld in hoofdstuk III artikel 5 lid 1 en 2, staan onder
supervisie van de DGCJ maar het districtsbestuur draagt de verantwoording voor de
organisatie.
De DGCJ dragen ook zorg voor de registratie van de resultaten behaald op het wedstrijdgedeelte van het examen zoals bedoeld in hoofdstuk III artikel 3 lid 1.

Artikel 5 - Examencommissie en examinatorlicentie
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

8

Het techniek examen voor de 1e t/m de 5e dan wordt afgenomen door een examencommissie, bestaande uit drie personen. Voor 6e en 7e dan vijf personen.
Voor elke examenzitting worden één of meerdere examencommissies samengesteld.
Zowel de NGCJ als de DGCJ kunnen examinatoren aanstellen voor het afnemen van
techniek examens.
De NGCJ dient examinatoren aan te stellen die tenminste de 6e dan bezitten en judoleraar-B zijn.
De DGCJ dienen examinatoren aan te stellen die tenminste de 3 e dan bezitten en
judoleraar-B zijn.
Van iedere examencommissie moet één examinator tenminste de 4 e dan bezitten.
Hieraan kunnen dus twee examinatoren met een 3e dan worden toegevoegd.
De examinatoren dienen een hogere dan te bezitten dan de graad waarvoor examen wordt afgelegd en moeten in het bezit zijn van een geldige examinatorlicentie.
Examinatoren mogen geen eigen leerlingen examineren.
Examinatoren gaan gekleed in de door het bondsbestuur respectievelijk het betreffende districtsbestuur voorgeschreven kleding.
De voorzitter van de NGCJ respectievelijk de betreffende DGCJ of hun plaatsvervanger zorgt voor de indeling van de examinatoren en de kandidaten en wijst voor
elke examencommissie een tafelvoorzitter aan.
De examinatoren houden vóór 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 om de
de gang van zaken van de examens te evalueren.
De voorzitter van de NGCJ respectievelijk de betreffende DGCJ of hun plaatsvervanger leidt de voor- en nabespreking.
Indien een judoleraar-B hiertoe uiterlijk tien dagen vóór het techniek examen een
schriftelijk verzoek indient bij de NGCJ of de betreffende DGCJ, is het hem toegestaan bij de examens van zijn opgegeven kandidaten bij de examinatoren plaats te
nemen. De betrokken leraar mag echter geen vragen stellen en heeft geen stem in
de beoordeling van de uitgevoerde opdrachten.
Examinatorlicenties worden verleend door de NGCJ. Om in het bezit te blijven van
een geldige licentie moet de examinator minimaal eenmaal per jaar een licentiebij1 maart 2011
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eenkomst bijwonen. Indien hier niet aan wordt voldaan verloopt de licentie op 31
december van het jaar waarin deze bijeenkomst moest zijn bijgewoond.
Judoleraren-B, die niet (meer) in het bezit zijn van een examinatorlicentie, kunnen
op de volgende wijze (weer) in het bezit komen van een licentie:
a.
door het bijwonen van minimaal één licentiebijeenkomst, en
b.
door tweemaal bij een dan-examen judo in een district (zonder stemrecht)
aan een examencommissie te zijn toegevoegd.
Licentiehouders, die als examinator hebben gefungeerd bij een dan-examen judo in
het jaar dat de licentie verliep, zijn het eerste jaar na het verlopen van de licentie
vrijgesteld van het onder b. vermelde.
Nadat aan deze eisen is voldaan dient dit schriftelijk te worden bevestigd door de
voorzitter van de betreffende DGCJ aan de NGCJ.
Artikel 6 - Kandidaten
1.

2.

Bij elk examen moeten de kandidaat en diens partner(s), zoals bedoeld in artikel 9,
het bondspaspoort en de JBN-pas inleveren. De kandidaat tevens het in hoofdstuk
III artikel 4 lid 8 (1e t/m 5e dan) of hoofdstuk V artikel 1 lid 5 (6e en 7e dan) omschreven bewijs van deelname.
a.
Bij elk examen dienen de kandidaat en diens partner(s) gekleed te zijn in een
witte judo-gi waarop geen andere (merk)tekens zijn toegestaan dan die welke
door de fabrikant erop bevestigd zijn.
b.
Het is wel toegestaan het embleem van de vereniging, sportschool of andere
rechtspersoon te dragen. De afmetingen van het embleem dienen te voldoen
aan de regelgeving van de JBN betreffende het dragen van merktekens op de
judo-gi, zoals dat is vastgesteld in het “Judo Wedstrijdreglement” (BondsVademecum hoofdstuk 4.01).

Artikel 7 - De feitelijke promotie
1. De feitelijke uitreiking van promoties voor de 1 e, 2e of 3e dan berust onder de verantwoordelijkheid van de DGCJ en het districtsbestuur. De uitreiking wordt gedaan
door de voorzitter van de DGCJ of door diens plaatsvervanger.
2. De feitelijke uitreiking van promoties voor de 4e dan en 5e dan valt onder de verantwoordelijkheid van de NGCJ. De uitreiking wordt gedaan door de voorzitter van de
NGCJ of door diens plaatsvervanger.
3. De feitelijke uitreiking van promoties voor de 6e dan en hoger valt onder de verantwoordelijkheid van de NGCJ en het bondsbestuur. De uitreiking wordt gedaan door de
voorzitter van de NGCJ of door diens plaatsvervanger.
4. Zowel de gepromoveerde als degene die de uitreiking verricht gaan gekleed in judogi.
Artikel 8 - Gelijkstelling
1.
2.

Indien in dit reglement wordt gesproken over judoleraar-B, judoleraar-A en
(jeugd)judoleider, wordt daaronder tevens begrepen de daaraan door het bondsbestuur gelijkgestelden.
Een assistent judoleraar is, wat het verlenen van kyu-graden betreft, gelijkgesteld
aan een judoleraar-A met dien verstande dat hij slechts mag gradueren met toestemming van de leraar onder wiens supervisorschap hij staat.

Artikel 9 - Datum van ingang en overgangsregeling
1.
2.
3.

Dit reglement treedt in werking op een door het bondsbestuur te bepalen tijdstip.
Een eventuele overgangsregeling wordt door het bondsbestuur in overleg met de
NGCJ vastgesteld.
Wijzigingen van vaardigheidseisen treden eerst in werking één jaar nadat deze wijzigingen zijn aangekondigd.
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Artikel 10 - Publicatie
De behaalde dan-graden worden gepubliceerd in de officiële mededelingen van de JBN.
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Hoofdstuk II - Kyu-graden
Artikel 1 - 6e t/m 1e kyu
1.
2.

De 6e tot en met de 1e kyu kunnen, al dan niet na een vaardigheidsproef, worden
verleend door een door de JBN erkende leerkracht, een judoleraar-B of een judoleraar-A.
De 6e tot en met de 3e kyu kunnen ook worden verleend door een (jeugd)judoleider
onder begeleiding van een judoleraar-A of judoleraar-B, zoals bedoeld in de “Bevoegdheden JBN-leerkrachten” (BondsVademecum hoofdstuk 5.02).

Artikel 2 - Vaardigheidseisen
1.
2.

De vaardigheidseisen voor de 6e tot en met de 1e kyu worden bepaald door de judoleraar in zijn school of vereniging, overeenkomstig richtlijnen van de JBN. 2
Regelingen omtrent uitmonstering en leeftijd voor de jeugd zijn vastgelegd in het
“Nationaal Graduatiesysteem Jeugdjudo” (BondsVademecum hoofdstuk 6.03).

Artikel 3 - Lidmaatschap JBN
1.
2.
3.

2

De leerkracht dient zich er van te overtuigen dat de judoka, die een nieuwe kyugraad ontvangt, lid is van de JBN.
De nieuwe kyu-graad moet met vermelding van datum direct worden afgetekend in
het bondspaspoort door een in lid 1 genoemde leerkracht.
Na het verlenen van een kyu-graad kan hiervan een opgave worden verstrekt aan
het bondsbureau, overeenkomstig de door het bondsbestuur vast te stellen richtlijnen. Voor de 6e kyu, alsmede voor de zogenaamde 'slip' graduaties voor de jeugd,
is dit niet nodig.

Voor de Kyu-examenrichtlijnen wordt verwezen naar de website:
http://www.jbn.nl/
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Hoofdstuk III - Examens 1e t/m 5e dan
Artikel 1 - Wachttijden en leeftijden
1.
Het behalen van een Dan-graad is verbonden aan wachttijd en leeftijd:
Minimum
Minimum
leeftijd deelname
dan
wachttijd
techniek examen
1e
1 jaar 1e kyu
16 jaar
2e
1 jaar 1e dan
17 jaar
3e
2 jaar 2e dan
20 jaar
4e
3 jaar 3e dan
24 jaar
5e
4 jaar 4e dan
29 jaar
2.
Ter bepaling van de leeftijd geldt de leeftijd welke de kandidaat heeft op 31 december van het lopende jaar.
3.
Cursisten die een opleiding volgen voor judoleraar-A of voor judoleraar-B zijn voor
een examen tot en met de 3e dan vrijgesteld van wachttijden
4.
Indien een kandidaat voor de 4e en 5e dan toestemming heeft gekregen voor het afleggen van deelexamens, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3, 4, 5 en 6, is het hem toegestaan twee jaar vóór het beëindigen van de wachttijd te starten met deze
deelexamens voor zijn volgende dan.
5.
Op de datum van het laatste deelexamen dient hij te voldoen aan de vastgestelde
wachttijd en leeftijd.
Artikel 2 - Examen
1
2.

Voor de 1e tot en met de 5e dan moet, behoudens het bepaalde ten aanzien van bijzondere promoties en erepromoties, een examen worden afgelegd.
Voor het deelnemen aan een examen voor de 4e en de 5e dan is goedkeuring vereist
van het bondsbestuur, voor de 1e, de 2e en de 3e dan van het betreffende districtsbestuur.

Artikel 3 - Soorten examens
1.

a.
b.

2.

c.
d.
a.
b.
c.

3.

a.

Een examen voor de 1e, de 2e en de 3e dan bestaat uit een wedstrijdgedeelte,
gevolgd door een techniek examen.
Als een kandidaat deelneemt aan het wedstrijdgedeelte en daarvoor slaagt
krijgt hij vrijstelling van een gedeelte van het techniek examen; zie artikel 7.
Een kandidaat is niet verplicht aan het wedstrijdgedeelte deel te nemen.
Het techniek examen is onderverdeeld in kata en overige techniek.
Een examen voor de 4e en de 5e dan bestaat uit alleen een techniek examen.
Het techniek examen wordt verspreid over twee dagdelen: 1. kata en 2. overige techniek.
Een kandidaat heeft de keuze het gehele techniek examen op één examendag
af te leggen of te spreiden over twee examendagen.
Kiest de kandidaat voor spreiding van kata en overige techniek, dan moet de
kandidaat op een volgend examen terugkomen voor datgene waar hij nog
geen examen voor heeft gedaan. Het bondsbestuur bepaalt welke kosten hieraan verbonden zijn en bepaalt tevens op welke wijze de betaling van het bedrag moet plaatsvinden.
Een kandidaat voor het examen voor 4e en 5e dan in de leeftijd van 50 jaar of
ouder kan het kata deel van het examen afleggen in deelexamens, met dien
verstande dat per deelexamen minimaal voor twee kata examen wordt gedaan.
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b.
4.

5.
6.

De overige techniek (nage-waza en katame-waza) kan niet in deelexamens
worden gedaan; een rustpauze tussen de onderdelen is toegestaan.
Een kandidaat beneden de leeftijd van 50 jaar, die in het bezit van een schriftelijke
medische verklaring, waarin staat dat hij lichamelijk niet in staat is een volledig
examen af te leggen, is het eveneens toegestaan deelexamens af te leggen zoals
bedoeld in lid 3.
Het bondsbestuur bepaalt het bedrag dat voor een deelexamen moet worden betaald en bepaalt tevens op welke wijze de betaling van het bedrag moet plaatsvinden.
Voor elke datum waarop de kandidaat deelneemt aan één of meerdere deelexamen(s) moet een aanmeldingsformulier worden opgestuurd.

Artikel 4 - Aanvraag examen
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

De kandidaat dient het aanvraagformulier dan-examen in te vullen en te laten medeondertekenen door een judoleraar-B, die lid moet zijn van de JBN. Voor een aanvraag voor de 1e of de 2e dan dient deze in het bezit te zijn van een hogere dan,
dan de graad waarvoor examen wordt aangevraagd.
Voor de aanvraag voor de 3e de 4e en de 5e dan dient deze minimaal dezelfde dan
te bezitten.
Voor de 4e en de 5e dan dient het aanvraagformulier naar het bondsbureau gestuurd te worden, voor de 1e de 2e en de 3e dan naar een door het districtsbestuur
op te geven adres van het district waar de kandidaat staat geregistreerd.
Het bondsbestuur respectievelijk de districtsbesturen bepalen welke bescheiden met
het aanvraagformulier moeten worden meegezonden.
De kandidaat dient op het aanvraagformulier voor de 1e de 2e of de 3e dan aan te
geven of hij wel of niet aan het wedstrijdgedeelte van het examen zal deelnemen.
Het bedrag dat voor een bewijs van deelname verschuldigd is wordt door het
bondsbestuur vastgesteld.
Een aanvraagformulier wordt pas in behandeling genomen na ontvangst van het
examengeld.
De op het aanvraagformulier vermelde gegevens worden gecontroleerd aan de hand
van de registratie op het bondsbureau. Indien de aanvraag niet aan de gestelde eisen voldoet zal het formulier worden teruggestuurd naar de kandidaat.
Als de aanvraag voldoet aan de eisen dan ontvangt de kandidaat een bewijs van
deelname. De geldigheidsduur van het bewijs van deelname is drie jaar.
Behoudens het daaromtrent bepaalde in artikel 12 lid 6 komen, indien de geldigheidsduur verstreken is en de kandidaat niet geslaagd is, alle reeds behaalde resultaten te vervallen. In dat geval dient de kandidaat opnieuw het examen aan te vragen zoals vermeld in lid 1 tot en met 7.
Het bondsbestuur respectievelijk het betreffende districtsbestuur kan de in lid 8 genoemde termijn verlengen. De kandidaat kan hiervoor een met redenen omkleed
schriftelijk verzoek indienen.

Artikel 5 - Wedstrijdgedeelte van het examen
1.
2.
3.
4.

14

Het wedstrijdgedeelte van het examen kan worden afgelegd door deelname aan
wedstrijden zoals omschreven in lid 2 en 5, behoudens die welke in teamverband
worden gehouden.
Een districtsbestuur kan nationale open examen toernooien organiseren. Kandidaten uit het gehele land kunnen hieraan deelnemen, indien zij in bezit zijn van een
bewijs van deelname zoals bedoeld in artikel 4 lid 8.
Het bondsbestuur stelt het bedrag vast dat aan inschrijfgeld voor elk nationaal open
examen toernooi verschuldigd is.
De data, tijden en locaties alsmede de manier van aanmelden en betalen van inschrijfgelden dienen door het betreffende districtsbestuur uiterlijk in de maand au-
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5.

6.
7.
8.

9.
10.

gustus aan het bondsbestuur te worden opgegeven. Deze gegevens worden door
het bondsbestuur vermeld in de officiële mededelingen van de JBN.
Behoudens de resultaten behaald bij de in lid 2 bedoelde nationale open examen
toernooien, gelden ook de resultaten behaald door deelneming aan:
a.
Nederlandse kampioenschap, Nationaal kwalificatie toernooi en districtskampioenschap.
b.
Internationale evenementen, voorzover men door de JBN is aangewezen om
hieraan deel te nemen of daarvoor schriftelijk toestemming heeft gekregen
van het bondsbestuur.
c.
Wedstrijden, die door het bondsbestuur of door een districtsbestuur zijn aangewezen als zijnde geldend voor het behalen van examenpunten.
Aan die aanwijzing zijn de volgende eisen gesteld.
de organisatoren dienen borg te staan voor een goede organisatie en de
wedstrijdleiding moet naar het oordeel van het bondsbestuur respectievelijk het districtsbestuur voldoende deskundig zijn;
de matafmetingen dienen te voldoen aan de daaromtrent gestelde eisen in
de “Wedstrijdbepalingen Judo” (BondsVademecum hoofdstuk 4.03);
de kandidaten moeten in poules, groepen en vervolgwedstrijden worden
ingedeeld waarbij leeftijdsgroepen en gewichtsklassen overeen dienen te
komen met het daaromtrent bepaalde in eisen in de “Wedstrijdbepalingen
Judo” (BondsVademecum hoofdstuk 4.03);
aan de wedstrijden dient voldoende bekendheid gegeven te worden. Dat
wil zeggen dat op districtsniveau minstens alle in dat district aangesloten
scholen en verenigingen en andere rechtspersonen uitgenodigd dienen te
worden;
op de convocatie dient vermeld te worden dat toestemming werd verleend
voor het behalen van examenpunten.
Examenpunten worden alleen toegekend bij wedstrijden tegen judoka met de
2e kyu judo en hoger.
De wedstrijdduur van elke wedstrijd van de in lid 5 genoemde wedstrijden is overeenkomstig hetgeen daaromtrent is vastgesteld in eisen in de “Wedstrijdbepalingen
Judo” (BondsVademecum hoofdstuk 4.03).
De examenpunten welke voor het wedstrijdgedeelte van het examen kunnen worden behaald zijn overeenkomstig de wedstrijdpunten zoals vastgelegd in eisen in de
“Wedstrijdbepalingen Judo” (BondsVademecum hoofdstuk 4.03)
De volgende bonuspunten kunnen als examenpunten worden behaald bij:
a.
Nederlandse kampioenschap, officiële internationale militaire/politie/studenten
kampioenschappen:
1e plaats - 40 punten
2e plaats - 30 punten
3e plaats - 20 punten
b.
Nationaal kwalificatie toernooi, districtskampioenschap, officiële Nederlandse
militaire/politie /studenten kampioenschappen:
1e plaats - 20 punten
2e plaats - 15 punten
3e plaats - 10 punten
Bovenvermelde bonuspunten kunnen slechts geregistreerd worden als de kandidaat
tenminste drie wedstrijden (partijen) heeft gemaakt en er in zijn categorie tenminste acht deelnemers waren.
De aantekening van de behaalde examenpunten, geschiedt door of namens de betreffende DGCJ in het bondspaspoort van de kandidaat en verkrijgt zijn geldigheid
door een afdruk van het DGCJ-stempel.
Een district is verplicht om minimaal viermaal per jaar de gelegenheid te bieden
examenpunten te behalen.
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11.

Het wedstrijdgedeelte van het examen is afgerond wanneer 100 examenpunten zijn
behaald.

Artikel 6 - Organisatie nationale open examen toernooien
1.
2.

3.

Het districtsbestuur bepaalt de wijze waarop een kandidaat zich voor de afzonderlijke nationale open examen toernooien dient aan te melden en hoe het inschrijfgeld
moet worden betaald.
Bij de vorming van poules zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de
gewichtsklasse, graad en leeftijd van de kandidaten, met dien verstande dat het
gewichtsverschil tussen de lichtste en de zwaarste kandidaat per poule nooit meer
mag bedragen dan 10 procent, uitgaande van het gewicht van de lichtste deelnemer.
Vrouwelijke en mannelijke kandidaten worden in aparte poules ingedeeld.
Indien er voldoende deelnemers zijn heeft iedere kandidaat recht op maximaal vijf
wedstrijden per nationaal open examen toernooi.

Artikel 7 - Techniek examens
1.
2.
3.
4.

In elk district worden minimaal tweemaal per jaar techniek examens voor de 1e, de
2e en de 3e dan afgenomen.
Het techniek examen voor de 4e en de 5e dan vindt tweemaal per jaar plaats.
Voor het techniek examen voor de 1e tot en met de 5e dan gelden de “Vaardigheidseisen dan-examens judo”3.
De volgende vrijstellingen worden daarbij verleend:4
- Kandidaten met 100 examenpunten hebben voor het examen voor de 1e dan een
vrijstelling voor het onderdeel Nage-No-Kata.
- Kandidaten met 100 examenpunten hebben voor het examen voor de 2e dan een
vrijstelling voor de series 4 en 5 van het Nage-No-Kata.
- Kandidaten met 100 examenpunten hebben voor het examen voor de 3e dan een
vrijstelling voor het onderdeel Katame-No-Kata.

Artikel 8 - Aanmelding techniek examen
1.

2.

3.

a.

Aanmelding voor een techniek examen moet geschieden middels het daarvoor
bestemde aanmeldingsformulier, welk moet worden ondertekend door een judoleraar-B, die lid moet zijn van de JBN.
b.
Voor de aanmelding voor het examen voor de 1e of de 2e dan dient deze in het
bezit te zijn van een hogere dan, dan de graad waarvoor techniek examen
wordt aangevraagd. Voor de aanmelding voor de examens voor de 3e, de 4e
en de 5e dan dient deze minimaal dezelfde dan te bezitten.
c.
Op het aanvraagformulier moet, per kata, vermeld worden of de kata volgens
de richtlijnen van de Kodokan of de Busen worden uitgevoerd.
d.
Tevens moet worden opgegeven of gekozen wordt voor een eigen werkstuk.
e.
Indien het examen voor 4e en 5e dan wordt afgelegd in deelexamens moet dit
op het aanvraagformulier worden vermeld; indien daarvoor een medische verklaring vereist is moet deze worden toegevoegd.
Het bondsbestuur respectievelijk de districtsbesturen bepalen de termijn vóór het
examen, waarop het aanmeldingsformulier techniek examen op het bondsbureau
respectievelijk op een door het districtsbestuur opgegeven adres moet zijn ontvangen.
Het techniek examen voor de 1e, 2e en 3e dan kan in een ander district worden afgelegd dan het district waar men bij de JBN staat geregistreerd.

3

Voor de vaardigheidseisen dan-examens wordt verwezen naar de website:
http://www.jbn.nl/
4
Vanwege de wijziging van deze vaardigheidseisen per 1 februari 2012 worden
per die datum ook deze vrijstellingen aangepast.
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4.

De kosten verbonden aan het techniek examen 1e t/m 5e dan worden bepaald door
het bondbestuur. Het bondsbestuur respectievelijk het betreffende districtsbestuur
bepaalt op welke wijze de betaling van het bedrag moet plaatsvinden.

Artikel 9 - Partners
1.
2.

Voor de 1e, de 2e en de 3e dan mag een kandidaat per techniek examen maximaal
twee judoka als partner laten fungeren.
Voor de 4e en de 5e dan geldt deze beperking niet.
De partner(s) dient (dienen) lid te zijn van de JBN. Voor de partner(s) is het bepaalde in artikel 1 lid 3 eveneens van toepassing.

Artikel 10 - Vastleggen examen op foto, film of video
1.
2.
3.

Het vastleggen van een examen op foto, film of video mag uitsluitend geschieden
na goedkeuring door de voorzitter van de NGCJ respectievelijk de betreffende DGCJ
of hun plaatsvervanger en na toestemming van de betreffende kandidaat.
Er mag (mogen) geen flitslicht of extra lamp(en) worden gebruikt.
Een examencommissie mag op geen enkele wijze last ondervinden of worden afgeleid door de in lid 1 bedoelde activiteiten. Indien dit naar de mening van de betreffende examencommissie toch het geval is, heeft de voorzitter van de NGCJ respectievelijk de betreffende DGCJ of hun plaatsvervanger, het recht de toestemming in
te trekken.

Artikel 11 - Beoordeling
1.

2.

3.
4.
5.
6.

De examinator dient bij de beoordeling gebruik te maken van de (hele) cijfers van
1 t/m 10:
- 1 = zeer slecht
6 = voldoende
- 2 = slecht
7 = ruim voldoende
- 3 = zeer onvoldoende
8 = goed
- 4 = onvoldoende
9 = zeer goed
- 5 = bijna voldoende
10 = uitmuntend
Elke examinator geeft onafhankelijk zonder overleg met de andere examinatoren
per onderdeel een cijfer. De onderdelen zijn:
- de betreffende Kata;
- Nage-waza;
- Katame-waza.
Het cijfer behaald met het eigen werkstuk zal worden gemiddeld met het onderdeel
nage-waza en/of katame-waza.
Na afloop van het examen van de betreffende kandidaat worden de cijfers van alle
examinatoren per onderdeel verzameld door de tafelvoorzitter.
Indien twee of meer examinatoren het cijfer 5 of een lager cijfer hebben gegeven,
is de kandidaat voor het betreffende onderdeel afgewezen. In alle andere gevallen
is de kandidaat voor dat onderdeel geslaagd.
De tafelvoorzitter stelt na vaststelling van het resultaat de kandidaat hiervan op de
hoogte.
Een DGCJ kan bepalen dat de uitslag eerst na de nabespreking van de examinatoren door de voorzitter van de betreffende DGCJ of door diens plaatsvervanger wordt
bekendgemaakt.
a.
Aan de kandidaat die is afgewezen, wordt de reden van de afwijzing medegedeeld en indien hem wordt toegestaan herexamen te doen, zal eveneens worden meegedeeld worden voor welk onderdeel respectievelijk welke onderdelen
dit herexamen dient te worden afgelegd.
b.
De bedoelde mededelingen worden gedaan door de tafelvoorzitter of, zie lid 5,
door de voorzitter van de betreffende DGCJ of door diens plaatsvervanger.
Aan de kandidaat wordt daarbij een schriftelijke toelichting verstrekt.
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7.

Na de examenzitting wordt door de voorzitter van de NGCJ respectievelijk door de
voorzitter van de betreffende DGCJ, of door hun plaatsvervanger aan de geslaagden
een diploma en bij het behalen van de 1e dan tevens een zwarte band uitgereikt.

Artikel 12 - Herexamen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Indien de kandidaat wordt afgewezen, heeft de kandidaat recht op een herexamen
voor het (de) betreffende onderdeel (onderdelen).
Indien de kandidaat wederom wordt afgewezen, heeft de kandidaat recht op nog
één herexamen.
Het bondsbestuur bepaalt het bedrag dat voor een herexamen moet worden betaald. Het bondsbestuur respectievelijk het betreffende districtsbestuur bepaalt op
welke wijze de betaling van het bedrag moet plaatsvinden.
Een herexamen dient aangevraagd te worden zoals omschreven is in artikel 8.
Voor herexamen voor de 1e, 2e en 3e dan moet dit bij het district waar de kandidaat
het voorgaande examen heeft afgelegd.
Indien bij herexamen of bij eventueel tweede herexamen de geldigheidsduur van
het bewijs van deelname verstreken is op de datum van het eerstvolgende techniek
examen, is het de kandidaat toegestaan aan dit examen deel te nemen.
Indien de kandidaat bij een tweede herexamen voor één of meerdere onderdelen
opnieuw wordt afgewezen, is de kandidaat voor de betreffende graad definitief gezakt en vervallen alle daarvóór behaalde resultaten en moet een nieuw examen
worden aangevraagd zoals omschreven is in artikel 4.

Artikel 13 - Verslaglegging
1.

2.

18

De behaalde graad wordt door de voorzitter van de NGCJ respectievelijk de voorzitter van de betreffende DGCJ of door hun plaatsvervanger in het bondspaspoort van
de kandidaat aangetekend en wordt bekrachtigd door een afdruk van het
NGCJ/DGCJ-stempel.
De eindresultaten van het techniek examen dienen binnen drie weken na het examen naar het bondsbureau respectievelijk naar de secretaris van het betreffende
districtsbestuur te worden gestuurd.
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Hoofdstuk IV - Examens 1e, 2e en 3e dan voor mensen met een beperking
Artikel 1 - Aanvraag
1.
2.

De gebruikelijke aanvraagprocedure dient gevolgd te worden en als uitgangspunt
gelden de “Vaardigheidseisen dan-examens judo”5
De leerkracht geeft op de aanvraag schriftelijk aan wat van deze eisen niet haalbaar
is voor de betreffende kandidaat. Voor de eisen die i.v.m. de handicap niet haalbaar
zijn dient men tegelijkertijd met de aanvraag een alternatief programma mee te
sturen. Dit alternatieve programma moet vervangende technieken bevatten, die in
aantal, tijd en zwaarte het niet getoonde kunnen compenseren, waaronder een
vorm van kata.

Artikel 2 - Begeleiding DGCJ
1.

Op verzoek van de leerkracht kan een lid van de DGCJ vóór het examen de vaardigheid van de betreffende kandidaat observeren en een advies geven met betrekking tot het wel of niet deelnemen aan een examen en zo ja in wat voor omgeving.
Dit advies is niet bindend.

Artikel 3 - Examen
1.
2.

3.
4.

5

De kandidaat doet examen tijdens een techniek examen zoals bedoeld in hoofdstuk
III artikel 7 lid 1 in een district naar keuze. Herexamens dienen plaats te vinden in
het district waar het voorgaande examen heeft plaatsgevonden.
a.
Indien dit door de leerkracht noodzakelijk wordt geacht kan de kandidaat
examen doen in de eigen dojo. Bij het districtsbestuur moet hiervoor een
schriftelijk verzoek worden ingediend.
b.
Na advies van de DGCJ beslist het districtsbestuur hierover en deelt dit schriftelijk mede aan de betrokken leerkracht.
Als het examen wordt afgelegd in de eigen dojo, dan worden plaats en tijd afgesproken met de DGCJ. Reiskosten dienen te worden vergoed door de kandidaat.
Hierbij worden de tarieven aangehouden zoals deze bij de JBN worden gehanteerd.
Indien dit door de handicap van de kandidaat door de begeleider of door de examencommissie noodzakelijk wordt geacht, is het - in afwijking van het gestelde in
hoofdstuk I artikel 5 lid 11 met betrekking tot judoleraar-B - toegestaan dat de begeleider de in dit lid 11 bedoelde opdrachten aan de kandidaat geeft, of op andere
wijze de examinatoren assisteert.

Voor de vaardigheidseisen dan-examens wordt verwezen naar de website:
http://www.jbn.nl/
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Onderstaande regelgeving is van toepassing tot het nieuwe Hoofdstuk V, dat in
voorbereiding is, in werking zal treden.

Hoofdstuk V - Examen 6e en 7e Dan
Artikel 1 - Aanvraag examen
1.

2.
3.

4.
5.

Voor het aanvragen van een examen voor 6e of 7e dan judo dient de kandidaat een
aanvraag via het formulier “Aanvraag examen 6e en 7e dan judo” bij het bondsbureau in te dienen.
Dit formulier, op het bondsbureau verkrijgbaar of via de website van de JBN te
downloaden, dient volledig te worden ingevuld en aan het bondsbureau geretourneerd te worden.
De kandidaat vermeldt op het aanvraagformulier, per kata, of de kata volgens de
richtlijnen van de Kodokan of de Busen wordt uitgevoerd.
Met de aanvraag dient in viervoud te worden meegestuurd:
Een fotokopie van het betaalbewijs van het lopende lidmaatschapjaar.
Een fotokopie van het laatste behaalde dandiploma judo.
Een scriptie of audiovisuele publicatie volgens een vooraf door de N.G.C.J.
goedgekeurd onderwerp.
Een duidelijke omschrijving van de inhoud van een, door de N.G.C.J. vooraf
goedgekeurd, praktisch judowerkstuk op de mat, aangeleverd op A4 formaat.
Na betaling van het door het bondsbestuur vastgestelde inschrijfgeld wordt de aanvraag door een lid van de N.G.C.J. op volledigheid gecontroleerd. Onvolledige aanvragen worden aan betrokkene geretourneerd.
Aan de kandidaat wordt een deelnemerskaart voor het examen toegezonden welke
een geldigheidsduur van drie jaren heeft.

Artikel 2 - Scriptie of audiovisuele publicatie
1.

2.

De scriptie dient te worden aangeleverd op A 4 formaat met daarin een:
Inhoudsopgave.
Een inleiding (doel van de scriptie aangeven).
Een probleemstelling.
Een probleemanalyse.
Eventueel een voorwoord.
Eventueel een woord vooraf.
Het verwoorden van de eigen visie.
Een samenvatting.
Eventueel een dankwoord.
Bronnen worden vermeld.
Een literatuuroverzicht.
Conclusies worden getrokken.
Aanbevelingen worden gedaan.
Eventueel in opdracht aan.
Lijst van gevoerde correspondentie in alfabetische volgorde.
Of een combinatie van bovenstaande punten.
De audiovisuele presentatie dient te worden aangeleverd op CD-rom of DVD waarin:
Het doel van de presentatie wordt aangegeven,
Een beschouwing wordt gegeven.
Conclusies worden getrokken.
Aanbevelingen worden gedaan.
Het geheel wordt vergezeld door een schriftelijke inhoudsopgave.
Een bronvermelding.
Een literatuurlijst.
Of een combinatie van bovenstaande punten.
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3.
4.
5.
6.

Indien van een andere taal dan de Nederlandse- of Engelse taal wordt gebruikgemaakt dient een vertaling in het Nederlands in viervoud te worden bijgeleverd
Bij een scriptie of audiovisuele publicatie welke door meerdere auteurs is vervaardigd dient door de kandidaat zijn aandeel duidelijk te zijn aangegeven.
De kandidaat heeft, met betrekking tot het maken van zijn scriptie of audiovisuele
publicatie, het recht zich door een mentor te laten begeleiden. Deze mentor hoeft
geen lid van de JBN te zijn.
De kosten van de scriptie of audiovisuele publicatie die de kandidaat zelf maakt,
alsmede de kosten van de JBN voor de beoordeling welke een door het bondsbestuur vastgesteld bedrag te boven gaan, zijn voor rekening van de kandidaat.

Artikel 3 - Procedure
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

22

De kandidaat dient vóór het indienen van zijn aanvraag het onderwerp van zijn
scriptie of audiovisuele publicatie schriftelijk ter goedkeuring aan de N.G.C.J. voor
te leggen en goedkeuring te vragen voor de inhoud van zijn praktisch judowerkstuk
op de mat. Onderwerpen voor dat werkstuk kunnen eventueel bij de N.G.C.J. worden aangevraagd.
Vóór 31 december van het lopende jaar moeten alle dat jaar ontvangen en compleet bevonden aanvragen met de daarbij behorende bescheiden in het bezit zijn
van het bondsbureau.
Aanvragen welke ná 31 december van het lopende jaar zijn ontvangen komen eerst
in het daarop volgende jaar voor behandeling in aanmerking.
In de januarivergadering van de N.G.C.J. worden de onderwerpen van de scriptie of
audiovisuele publicatie beoordeeld.
De omschrijvingen van de inhoud van het praktisch judowerkstuk op de mat worden
eveneens in deze vergadering beoordeeld.
De kandidaten krijgen uiterlijk in de derde week van februari bericht of de onderdelen zijn toegestaan of zijn afgekeurd.
Indien een onderwerp is afgekeurd, dient de kandidaat binnen drie weken een
nieuw voorstel in te dienen.
In de januarivergadering van de N.G.C.J. wordt besloten welke deskundigen de
scripties en/of audiovisuele publicaties gaan beoordelen. De betreffende deskundigen moeten vóór 1 april advies uitbrengen aan de N.G.C.J.
In de aprilvergadering van de N.G.C.J. wordt het advies van de deskundigen besproken en de resultaten van de beoordeling worden vóór 1 mei aan de kandidaten
bekend gemaakt.
Indien één of van de deskundigen het nodig vindt/vinden om een verdere mondelinge toelichting van de kandidaat te krijgen, wordt de kandidaat voor een gesprek
uitgenodigd.
Uit praktische overwegingen wordt het gesprek voorafgaande aan het techniekexamen georganiseerd
Bij een onvoldoende beoordeling van de scriptie heeft de kandidaat recht op herkansing zoals verwoord in punt 9.
Het is de kandidaat wel toegestaan om aan het techniekexamen mee te doen. Bij
een voldoende techniekexamen ontvangt de kandidaat de 6e of 7e dan judo na het
behalen van een voldoende voor de scriptie.
Bij onvoldoende beoordeling kan een onderwerp voor een nieuwe scriptie of audiovisuele publicatie bij de N.G.C.J. worden ingediend. Dit wordt in de daaropvolgende
januarivergadering van de N.G.C.J. in behandeling genomen en verder wordt de
procedure gevolgd zoals deze in dit artikel is beschreven.
Mocht ook de nieuwe scriptie of audiovisuele publicatie onvoldoende worden beoordeeld, dan krijgt de kandidaat nog eenmaal eenzelfde kans. Mocht opnieuw onvoldoende worden gescoord, dan is het de kandidaat niet eerder dan na drie jaar toegestaan een geheel nieuw examen aan te vragen.
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10.

Het bondsbestuur bepaalt het bedrag dat voor een herkansing moet worden betaald
en op welke wijze de betaling moet plaatsvinden.
Voor het techniekexamen stelt de N.G.C.J. in overleg met het bondsbestuur plaats,
datum en tijdstip van het examen vast en laat dit door het bondsbureau schriftelijk
aan de kandida(a)t(en) mededelen.
Om praktische redenen verdient het de voorkeur om het examen aansluitend, op de
eerste daarop van toepassing zijnde examendag voor de 4 e en 5e dan judo te houden.

Artikel 4 - Exameneisen techniekexamen
1.

De kandidaat voor 6e dan judo is geslaagd indien hij voor elk van de volgende onderdelen minimaal 6 punten heeft behaald, uitgaande van een schaal van 1 tot 10
punten.
Een demonstratie Nage-Waza, Ne-Waza en verbindingen.
Het Kime-no-Kata of het Kodokan-Goshin-Jitsu
Het Go-no-sen-no-Kata.
Het Koshiki-no-Kata of het Ju-no-Kata.
Een praktisch werkstuk op de mat.
Van de kandidaat wordt een kennisniveau verwacht dat hem in staat stelt
en ook het recht geeft originele ideeën te uiten, waaruit moet blijken dat
hij inzicht heeft in judotechnieken en alles wat daarmede samenhangt.
Het gaat hier om een individueel werkstuk over een judotechnisch onderwerp met een overwegend praktisch karakter dat door de kandidaat zelf is
bedacht, niet eerder is ingediend en beoordeeld en door de N.G.C.J. is
goedgekeurd.

2.

Voor de 7e dan is de kandidaat geslaagd indien hij voor elk van de volgende onderdelen minimaal 6 punten heeft behaald, uitgaande van een schaal van 1 tot 10 punten.
Het Koshiki-no-Kata.
Het Ju-no-Kata.
Het Itsutsu-no-kata
Het Kime-no-Kata of het Kodokan-Goshin-Jitsu.
Een praktisch werkstuk op de mat.
Van de kandidaat wordt een kennisniveau verwacht dat hem in staat stelt
en ook het recht geeft originele ideeën te uiten, waaruit moet blijken dat
hij inzicht heeft in judotechnieken en alles wat daarmede samenhangt.
Het gaat hier om een individueel werkstuk over een judotechnisch onderwerp met een overwegend praktisch karakter dat door de kandidaat zelf is
bedacht, niet eerder is ingediend en beoordeeld, en door de N.G.C.J. is
goedgekeurd.
De kandidaat heeft bij het onderdeel kata de keuze om kata te demonstreren volgens de Kodokan richtlijnen of volgens de Busen stijl.
De uitvoeringswijze moet voldoen aan de norm zoals deze wordt vastgesteld bij de
trainingen die worden georganiseerd door de N.G.C.J.
Voor de N.G.C.J. zijn de richtlijnen het boek "Busen Judo Kata" en de meest recente
Kata DVD van de Kodokan.

3.
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Onderstaande regelgeving is van toepassing tot het nieuwe Hoofdstuk VI, dat in
voorbereiding is, in werking zal treden.

Hoofdstuk VI - Bijzondere promoties door wedstrijdprestaties
Artikel 1 - Kampioenschap van Nederland
1.
2.

Een bijzondere promotie wordt verleend nadat is voldaan aan de leeftijd- en wachttijd criteria.
Behoudens bij de Nederlandse kampioenschappen onder 15 jaar, heeft een judoka
die kampioen van Nederland wordt recht op de volgende promoties:
- een 1e kyu judo promoveert tot de 1e dan judo;
- een 1e dan judo, die als 1e dan tweemaal kampioen van Nederland wordt, promoveert tot de 2e dan judo;
- een 2e dan judo, die als 2e dan tweemaal kampioen van Nederland wordt, promoveert tot de 3e dan judo;
- een 3e dan judo, die als 3e dan driemaal kampioen van Nederland wordt, promoveert tot de 4e dan judo;
- een 4e dan judo, die als 4e dan viermaal kampioen van Nederland wordt, promoveert tot de 5e dan judo.

Artikel 2 - Kampioenschap van Europa, Wereld, Olympische spelen
1.

2.
3.

Bij het behalen van een 1e, 2e of 3e plaats bij een Europees Kampioenschap of Wereldkampioenschap judo of bij het onderdeel judo van de Olympische Spelen of bij
het onderdeel judo van het Europees Jeugd Olympisch Festival kan het bondsbestuur een bijzondere promotie verlenen.
Na advies van de NGCJ kan het bondsbestuur ook aan andere personen, die bij Europese en Wereldkampioenschappen, Olympische Spelen resultaten behaalden, een
bijzondere promotie verlenen.
De wachttijd criteria zijn bij de in lid 1 en 2 bedoelde promoties niet van toepassing.
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Hoofdstuk VII - Erepromoties
Artikel 1 - Besluitvormen
1.
2.

Dit reglement handelt over erepromoties van 1e dan en hoger.
De organen die hierover een besluit nemen zijn:
- Districtsbestuur voor 1e, 2e en 3e dan;
- NGCJ voor 4e en 5e dan;
- Bondsbestuur voor 6e dan en hoger.

Artikel 2 - Voorwaarden
1.
2.

3.

4.

5.
6.

De kandidaat is lid van de JBN.
Teneinde voor een promotie in aanmerking te komen dient de kandidaat, direct
voorafgaande aan de aanvraag, tenminste zes jaar lid te zijn van de JBN of tenminste zes jaar van een organisatie welke bij de Internationale Judo Federatie (IJF) is
aangesloten. Daarvan dient de kandidaat de laatste drie jaar onafgebroken lid van
de JBN te zijn geweest.
Wegens zeer grote verdiensten op judotechnisch gebied kan een erepromotie worden verleend, als een promotie niet mogelijk is volgens de examenregeling 1 e t/m
5e dan (hoofdstuk III) of de examenregeling 6e en 7e dan (hoofdstuk V). Een erepromotie kan niet worden verleend op subjectieve gronden, waarmee bedoeld
wordt dat een erepromotie niet kan worden verleend omdat een kandidaat zich uitsluitend dienstbaar heeft gemaakt voor de organisatie, maar dat de uitgangspunten
de judotechnische verdiensten van de kandidaat moeten zijn.
a.
Een erepromotie 1e t/m 3e dan wordt door het districtsbestuur verleend, na
advies van de District Graden Commissie Judo (DGCJ). Na het verlenen van de
erepromotie, moet dit worden gemeld aan de Nationale Graden Commissie Judo NGCJ.
b.
Een erepromotie voor 4e e n 5e dan wordt verleend door de NGCJ.
c.
Een erepromotie 6e dan en hoger wordt door het bondsbestuur verleend na
advies van de NGCJ.
Een kandidaat kan alleen promoveren mits hij in het bezit is van de voorgaande judograad.
Om in aanmerking te komen voor een erepromotie vanaf de 2e dan t/m de 7e dan
dient de voorgaande graad behaald te zijn middels een techniek examen.

Artikel 3 - Toelatingswerkgroep
1.
2.
3.

Voor erepromoties vanaf de 6e dan formeert de NGCJ uit de danhouders met een 6 e
dan of hoger, die lid zijn van de JBN, een toelatingswerkgroep bestaande uit drie
leden.
De NGCJ benoemt de voorzitter van deze toelatingswerkgroep, die bij voorkeur een
hogere judograad bezit dan de overige leden van de werkgroep.
Leden van de toelatingswerkgroep worden vóór 1 december voor één jaar benoemd.
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Artikel 4 - Wachttijden
1.
2.

Voor de wachttijden wordt voor de 1 e, 2e en 3e dan verwezen naar hoofdstuk III artikel 1.
Voor de 4e t/m de 8e dan gelden de volgende minimale wachttijden:
Wachttijd in jaren
van 3e dan
naar
4e dan
3
e
van 4 dan
naar
5e dan
4
van 5e dan
naar
6e dan
5
van 6e dan
naar
7e dan
6
van 7e dan
naar
8e dan
7
van 8e dan
naar
9e dan
8
Het bondsbestuur of de NGCJ kan besluiten deze wachttijden te verkorten.

Artikel 5 - Voordracht
1.

2.
3.
4.
5.

Voordrachtgemachtigden voor een erepromotie voor de 1e, 2e of 3e dan zijn:
•
het districtsbestuur;
•
de DGCJ; of
•
tenminste vijf meerderjarige leden van de JBN met minimaal de 1 e dan van
het district waar de betrokkene is geregistreerd;
Ook het bondsbestuur en de NGCJ kunnen een voordracht doen.
Voordrachtgemachtigden voor de 4e dan en hoger zijn het bondsbestuur, de NGCJ,
of het districtsbestuur van het district waar betrokkene is geregistreerd.
Individuele leden (of groepen van leden) kunnen een voorstel tot voordracht voor
de 1e dan en hoger indienen bij één van de voordrachtgemachtigden.
Bij de voordracht moeten in een begeleidend schrijven de hoedanigheden van de
betrokkene worden omschreven en argumenten op judotechnisch gebied worden
aangedragen op basis waarvan een erepromotie zou kunnen worden toegekend.
Voorkomen moet worden dat gegevens over een voordracht tot erepromotie bekend
worden gemaakt en daarom hebben alle betrokkenen geheimhoudingsplicht.

Artikel 6 - De procedure
1.

2.

3.

4.
5.

28

Een voordracht voor een erepromotie voor de 1e, 2e of 3e dan moet bij het betreffende districtsbestuur worden ingediend via het “Algemeen voordrachtformulier
erepromotie 1e, 2e of 3e dan ”.
Deze formulieren zijn bij het bondsbureau verkrijgbaar of te downloaden via de
website van de JBN.
De voordracht voor de 1e, 2e of 3e dan wordt door het districtsbestuur binnen zes
weken na ontvangst daarvan op volledigheid en juistheid van de gegevens gecontroleerd. Na gebleken volledigheid en juistheid van de gevraagde gegevens wordt
de voordracht ter afhandeling gegeven aan de DGCJ.
Uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de voordracht neemt de DGCJ een
besluit over het al dan niet verlenen van de erepromotie. Dit besluit moet in een
vergadering van de DGCJ met een voltallige aanwezigheid van de commissieleden
worden genomen met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen. Het besluit wordt daarna ter kennis gebracht aan het betreffende districtsbestuur, evenals aan de NGCJ.
Een voordracht voor een erepromotie voor de 4e dan en hoger moet door een
voordrachtgemachtigde bij het bondsbestuur worden ingediend, via het “Algemeen
voordrachtformulier erepromotie 4e dan en hoger”.
Vóór 1 december moeten alle, dat jaar ontvangen en compleet bevonden voordrachten voor de 4e dan en hoger en hun dossiers, in het bezit zijn van het bondsbureau.
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6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

De voordrachten voor de 4e dan en hoger worden door de NGCJ op volledigheid gecontroleerd. Onvolledige voordrachten worden aan de voordrachtgemachtigden geretourneerd. Bij gebleken volledigheid van de gevraagde gegevens wordt voor elke
voordracht door het bondsbureau een standaarddossier in viervoud samengesteld
waarvan één, waarin zich de originele bescheiden bevinden, als hoofddossier wordt
aangemerkt. De datum van afhandeling wordt op het hoofddossier vermeld.
De NGCJ bespreekt in haar januarivergadering de voordrachten en voorziet deze
voordrachten met de uitkomst van deze bespreking betreffende de individuele aanvragen.
De secretaris van de NGCJ draagt zorg dat de dossiers voor 6e dan en hoger uiterlijk in februari worden verzonden naar de toelatingswerkgroep, zoals bedoeld in artikel 3.
Het hoofddossier blijft in beheer bij de secretaris van de NGCJ.
In maart van het lopende jaar controleert de toelatingswerkgroep of de voordracht
voor een erepromotie 6e dan en hoger vergezeld gaat van feitelijke informatie die
de NGCJ in staat stelt om tot een evenwichtig en gefundeerd oordeel te komen.
De NGCJ ziet erop toe dat de werkzaamheden van de toelatingswerkgroep vóór 1
april van het lopende jaar zijn afgerond en dat de dossiers door de zorg van de
voorzitter van de toelatingswerkgroep of door diens plaatsvervanger vóór die datum
aan hem retour zijn gezonden en door hem zijn ontvangen.
Vóór 31 mei van het lopende jaar brengt de NGCJ advies uit aan het bondsbestuur.
Vóór 30 september van het lopende jaar wordt (worden) de voordracht(en) voor
een erepromotie op een vergadering van het bondsbestuur geagendeerd.
Indien het bondsbestuur respectievelijk een districtsbestuur dit noodzakelijk acht,
kan in afwijking van de onder 1 t/m 12 vastgestelde procedure worden afgeweken.
Dit geschiedt in overleg met de NGCJ respectievelijk de betreffende DGCJ
Mocht het bondsbestuur respectievelijk het betreffende districtsbestuur met betrekking tot een kandidaat over informatie beschikken, welke negatief is voor goedkeuring van de erepromotie, dan heeft het bondsbestuur respectievelijk het betreffende
districtsbestuur het recht gedurende de gehele procedure hierover te overleggen
met de NGCJ respectievelijk de DGCJ

Artikel 7 - Criteria voor de 1e, 2e en 3e dan
1.
2.

De kandidaat is, na het behalen van de 1e kyu, respectievelijk de 1e dan, respectievelijk de 2e dan, vanwege zijn lichamelijke gesteldheid niet in staat geweest deel te
nemen aan een dan-examen techniek.
De kandidaat heeft gedurende een aaneengesloten periode van minimaal acht jaar
één of meerdere judotechnische functies/gebied vervuld, zoals bedoeld in artikel 8
lid 4 en 5.

Artikel 8 - Criteria voor de 4e, 5e, 6e en 7e dan
1.
2.

Bij de beoordeling van een voordracht voor een erepromotie zullen alleen de activiteiten van de kandidaat worden beoordeeld die verricht zijn na een vorige promotie.
Teneinde voor erepromotie in aanmerking te kunnen komen dient door een kandidaat een bepaald aantal punten te worden behaald.
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3.

Voor een erepromotie dient men minimaal te behalen:
Voor de 4e dan: 40 punten
Voor de 5e dan: 50 punten
Voor de 6e dan: 60 punten
Voor de 7e dan: 70 punten

4.

Uitoefening judotechnische functies en judotechnische kwaliteiten per onderdeel:

Minimaal
per jaar:

Maximaal per
onderdeel:

Docent zijn bij judoworkshops op internationaal niveau, erkend door
internationale bonden.
Docent voor het vak judo bij de opleiding JBN en/of Sport en Bewegen
Docent van de examinatorentrainingen judo in de districten.
Docent op nationaal judotechnisch niveau (leider judoworkshops, stages e.d.).
Examinator bij proeven van bekwaamheid (PVB) bij de judo bondsopleiding van de JBN.
Bondscoach, junioren en senioren.
Assistent bondscoach, junioren en senioren
Centrale coach.
Bondstrainer judo voor de regiotrainingen of talenten trainingen.
Districtstrainer judo
Lid zijn van de nationale graden commissie judo (NGCJ).
Lid zijn van districts graden commissie judo (DGCJ).
Lid zijn van een of meerdere internationale commissies op judotechnisch gebied
Scheidrechter judo op internationaal niveau
International katajudge.
Nationaal katajudge.
Leerlingen opgeleid tot 1e, 2e , 3e, 4e, en 5e dan.
1e dan:
2e dan:
3e dan:
4e dan:
5e dan:
Het schrijven van een judoboek(en), zulks ter beoordeling door de
NGCJ.

3 punten

18 punten

3 punten
3 punten
2 punten

18 punten
18 punten
12 punten

3 punten

18 punten

5
3
3
3
2
3
2
3

30
18
18
18
12
18
12
18

Publicaties op judo technisch gebied in vaktijdschriften, zulks ter beoordeling door de NGCJ.

Maximaal: 10 punten

5.

punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten

5 punten
3 punten
2 punten
Eenmalig

punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten

30 punten
18 punten
12 punten

5 punten
10 punten

Maximaal: 20 punten

Eenmalige beloning van 20 punten voor bijzondere verdiensten voor de
JBN op judotechnisch gebied gedurende een periode van zes jaar of langer, zulks ter beoordeling van de NGCJ.6

Organiseren van erkende judo toernooien en of organiseren van judotechnische activiteiten.
Functie ambtelijk secretaris judo van de NGCJ met een judotechnische achtergrond.
Het bijwonen van internationale congressen, bedoeld voor deelnemers met een judotechnische achtergrond.
Lid zijn van het bondsbestuur met een portefeuille op judotechnisch gebied.
Lid zijn van een districtsbestuur met een portefeuille op judotechnisch gebied.
Lid van de bondsraad met een portefeuille op judotechnisch gebied.
In functie als scheidsrechter met een geldige licentie.
Judoleraar B
Judoleraar A
Beloning voor leraren die leerlingen jaren achtereen hebben opgeleid en deze later bij andere coaches een
ereplaats hebben behaald bij officiële wedstrijden.
Andere technische functies of bepaalde functies op judogebied, die niet nader zijn genoemd, zulks ter beoordeling door de NGCJ.

6

Punten voor een onderdeel kan men niet dubbel verdienen, zoals bijvoorbeeld het lid zijn van de
bondsraad en tevens in functie als scheidsrechter; men scoort dan dus maar eenmaal 20 punten.
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Artikel 9 - Criteria voor de 8e dan en hoger
1.
2.

De kandidaat heeft gedurende een aaneengesloten periode van minimaal acht jaar
na zijn vorige promotie één of meerdere judotechnische functies/gebied vervuld,
zoals bedoeld in artikel 8 lid 4 en 5, en/of
De kandidaat toont actief zijn judotechnische kwaliteiten.

Artikel 10 - Afwijzing
1.

2.

Indien de NGCJ respectievelijk de DGCJ meent dat een kandidaat niet voor een erepromotie in aanmerking komt of dat een beslissing hierover dient te worden aangehouden wordt het bondsbestuur respectievelijk het betreffende districtsbestuur van
deze - met redenen omklede - beslissing schriftelijk in kennis gesteld.
De betreffende voordrachtgemachtigde(n) worden door het bondsbestuur respectievelijk districtsbestuur op dezelfde wijze geïnformeerd.
Ingeval van een negatief besluit mag drie jaar na dat besluit opnieuw een voordracht worden ingediend.

Artikel 11 - Plaats, datum en tijd uitreiken erepromotie
1.

2.
3.

Bij een positief besluit ten aanzien van een erepromotie stelt het bondsbestuur,
respectievelijk het betreffende districtsbestuur in overleg met de NGCJ respectievelijk DGCJ locatie, datum en tijdstip vast en op welke wijze de erepromotie zal
plaatsvinden.
De locatie moet voorzien zijn van een zaal met tatami (dojo of sporthal/zaal) en
een gelegenheid om na afloop te recipiëren.
Alle belanghebbenden worden hierover vier weken vóór de betreffende datum
schriftelijk geïnformeerd.

Artikel 12 - Ratificatie IJF
1.
2.

Promoties voor een 8e dan of hoger dienen door het bondsbestuur ter ratificatie aan
de IJF te worden voorgelegd.
Het bondsbestuur is bij het uitreiken van de 8 e dan of hoger niet gehouden te wachten op ratificatie door de IJF.
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