Dangraadverhoging
Voor onze leden is het misschien vanzelfsprekend geworden maar het dient te worden vermeld dat
het toekennen van kyugraden geen aangelegenheid is waar de federatie is tussenkomt. Enkel
dangraadverhogingen die plaatsvinden binnen erkende stijlgroepen zijn een federale
aangelegenheid.
Binnen de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw worden 2 types dangraadverhoging gehanteerd:
- Shodan shiken
- Gespreid examen
De shodan shiken is hoogstwaarschijnlijk voor de meeste ju-jitsuka het bekendste en meest
toegepaste systeem. Tijdens de shodan shiken legt de kandidaat het ganse programma af voor
verhoging naar een volgende dangraad.
Onder impuls van de oorspronkelijke stijlgroep van de V.J.J.F. vzw, de stijlgroep François Van
Haesendonck, werd geopteerd om tegemoet te komen aan de kwalen van de huidige maatschappij,
nl. nijpend tijdstekort. Hier werd voorgesteld om mensen de kans te geven zich tijdelijk op
individuele thema’s toe te leggen en deze tussentijds te kunnen afleggen via gespreide examens.
Gespreide examens kunnen op hun beurt op 2 manieren plaatsvinden:
- Via stijltechnische trainingen
- Via kadertrainingen
Kandidaten dienen sowieso te voldoen aan de voorwaarden zoals deze werden opgesteld door de
Algemene Technische Commissie (vermeld in dit document) en de eventuele bijkomende
voorwaarden van de betreffende stijltechnische commissie indien deze aanvullen en / of strenger
zouden blijken dan die van de ATC.
Minimumleeftijd
Minimum wachttijd
1ste dan – 16 jaar
2de dan – 18 jaar
3de dan – 21 jaar
4de dan – 25 jaar
5de dan – 30 jaar
6de dan – 35 jaar
7de dan – 41 jaar
8ste dan – 47 jaar

9de dan – 53 jaar
10de dan – 59 jaar
2de kyu → 1ste dan = 1 jaar
1ste dan → 2de dan = 2 jaar
2de dan → 3de dan = 3 jaar
3de dan → 4de dan = 4 jaar
4de dan → 5de dan = 5 jaar
5de dan → 6de dan = 5 jaar
6de dan → 7de dan = 6 jaar
7de dan → 8ste dan = 6 jaar
8ste dan → 9de dan = 6 jaar
9de dan → 10de dan = 6 jaar
Gezien de organisatie van de shodan shiken die niet exact 6-maandelijks gebeurt na de vorige, kan de
minimumwachttijd met een maximum van 2 maanden worden ingekort met bijkomende opmerking
dat de shodan shiken in een kalenderjaar moet vallen dat overeenkomt met tussentijd van de
minimumwachttijd.
Federale punten
Opgelet!
- Bij een hernieuwing van het lidmaatschap na een aantal jaren afwezigheid, geldt de volgende
regeling:
- Jaren van niet-lidmaatschap worden niet meegeteld
- Om te verhogen naar 1ste dan dient men de graden van 2de kyu en 1ste kyu te hebben behaald in
clubs aangesloten bij de V.J.J.F. vzw. De STC kan bijkomende verplichtingen opleggen. Voor verhoging
naar 2de dan en hoger geldt dat men reeds de voorgaande dangraad binnen de stijlgroep moet
hebben behaald.
Voor elke graad moeten federale punten worden behaald. Er zijn 2 soorten punten: actieve punten
en passieve punten. Actieve punten zijn punten die men “op de mat” behaalt, passieve punten
kunnen “naast de mat” worden behaald (vb. vergaderingen, publicaties, et cetera).
Er zijn 2 voorwaarden:
- Het totaal aantal punten moet worden behaald.
- Er moet een minimum aantal actieve punten worden behaald.

Totaal te behalen punten
Minimum aantal actieve punten
2de kyu → 1ste dan = 10 punten (waarvan minimum 5 als 1ste kyu)
10 punten
1ste dan → 2de dan = 20 punten
18 punten
2de dan → 3de dan = 30 punten
27 punten
3de dan → 4de dan = 40 punten
36 punten
4de dan → 5de dan = 50 punten
40 punten
5de dan → 6de dan = 60 punten
(60+ jaar = 40 punten)
42 punten
(60+ jaar = 28 punten)
6de dan → 7de dan = 70 punten
(60+ jaar = 48 punten)
35 punten
(60+ jaar = 24 punten)
7de dan → 8ste dan = 70 punten
(60+ jaar = 48 punten)
21 punten
(60+ jaar = 15 punten)
8ste dan → 9de dan = 70 punten
(60+ jaar = 48 punten)
14 punten

