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Vaardigheidseisen  danexamen jiu-jitsu 1e t/m 5e dan 
versie 1.1 (aangepast voor de website) 

Algemeen 

De thema’s 

Het toetsen van inzicht en vaardigheid vindt plaats aan de hand van vaste thema’s, bij 

elk thema wordt een bepaald aspect van het jiu-jitsu benadrukt. De te toetsen thema’s 

liggen voor elk dan examen vast. 

 

De beoordelingscriteria die door de examinatoren moeten worden gehanteerd zijn be-

schreven in de toelichting op de thema’s. 

Overzicht van de thema’s voor een danexamen. 

Blok Thema’s: Omschrijving 

A Thema 1 Kata 

B Thema 2. Atemi-waza, uke waza 

Thema 3. Meervoudigheid 

Thema 4. Bewegingsvormen staande 

Thema 5. Bewegingsvormen op de grond 

Thema 6. Aanvalscombinaties 

C Thema 7. Combinaties (Indirecte combinaties) 

Thema 8. Overnames (verdedigen tegen Jiu-Jitsu -technieken) 

Thema 9. Bijzondere opdrachten 

Thema 10. Ongewapende aanvallen 

Thema 11. Wapens 

Thema 12. Vrije aanval/randori 

Toetsen. 

Toetsen met steekproeven 

Binnen de thema’s zijn toetsonderwerpen aangegeven. Deze toetsonderwerpen vormen 

de basis bij zowel voorbereiding van, als toetsing tijdens een examen. De toetsonderwer-

pen vormen als het ware de opdrachten die een examinator aan een examen kandidaat 

geeft. Een belangrijk element bij het toetsen is het gebruik van steekproeven. Steek-

proeven moeten worden toegepast om de tijdsduur van een examen te beperken maar 

moeten zodanig worden toegepast dat een representatief beeld ontstaat van de compe-

tenties van een examenkandidaat. Alle toetsonderwerpen binnen een thema kunnen 

worden gevraagd. De examinator moet echter binnen een thema, een keuze maken uit 

de aangegeven toetsonderwerpen zoals is aangeven bij de afzonderlijke Dan examenei-

sen. 

 

De opgegeven aantallen bewegingsvormen per toetsonderwerp moeten volledig gede-

monstreerd worden. Elk toetsonderwerp dat kan worden gevraagd moet goed zijn voor-

bereid door de kandidaat. Per te beoordelen thema c.q. keuzethema, moet een waarde 

formatie om op juiste manierring worden vastgesteld op grond van de getoetste toetson-

derwerpen. 

 

Toetsingswijze: Volledig of steekproef 

De exameneisen zijn in tabelvorm opgesteld. In de achterste kolom staat de nodige in de 

vraagstelling te kunnen doen. Hierbij wordt gewerkt met een codering met een combina-

tie van letters en cijfers: 
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 V   = volledig, alle toetsonderwerpen in het ingekaderde blok moeten altijd worden 

gedemonstreerd. 

 SP = steekproef, de examinator maakt een keuze uit de toetsonderwerpen die ge-

noemd zijn in het betreffende ingekaderde blok. 

 

Als er een keuze moet worden gemaakt uit meerdere toetsonderwerpen is er een mini-

mum steekproefgrootte vermeld. Het aantal minimaal te vragen toetsonderwerpen staat 

dan tussen haakjes bij de toetsingswijze aangegeven. De aanduiding (2) in bijvoorbeeld 

SP3(2) betekent dat de examinator 2 steekproeven kiest per ingekaderde blok toetson-

derwerpen. 

 

Vraagstellingniveaus 

Naast het aantal steekproeven is, daar waar de vraagstelling zich richt op te tonen basis-

technieken van Uke, ook de wijze van vraagstelling vastgelegd. Een vraagstelling kan 

zich richten op techniekgroepen (bijvoorbeeld worpen, klemmen), op technieksubgroepen 

(bijvoorbeeld heupworpen, beenworpen) of op afzonderlijke basistechnieken. 

 Niveau 1: de vraagstelling richt zich op de techniekgroep. 

 Niveau 2: de vraagstelling richt zich op een technieksubgroep. 

 Niveau 3: de vraagstelling richt zich op afzonderlijke specifieke basistechnieken. 

Overzicht vraagstellingniveaus bij de verschillende techniekgroepen 

Niveau 1 

techniekgroe-

pen 

Niveau 2 

de technieksubgroepen 

Niveau 3 

de afzonderlijke  

basistechnieken. 

Hodoki-waza, 

bevrijdingen 

Geen gedefinieerde subgroepen Geen gedefinieerde afzonder-

lijke basistechnieken 

Uke-waza,  

weringen 

Ude-uke-waza, weringen met de armen 

Ashi-uke-waza, weringen met de benen 

Zie overzichten basistechnie-

ken bij de verschillende kyu- 

en dangraden 

Atemi-waza, 

slagen, stoten, 

schoppen 

Tsuki-waza, stoottechnieken  

Uchi-waza, slagtechnieken  

Geri-waza, schoptechnieken 

Zie overzichten basistechnie-

ken bij de verschillende kyu- 

en dangraden 

Kansetsu-waza, 

klemmen 

Ude-hishigi-waza, gestrekte armklemmen 

Ude-garami-waza, gebogen armklemmen 

Kote-kansetsu-waza, polsklemmen 

Yubi-kansetsu-waza, vingerklemmen 

Kubi-kansetsu-waza, nekklemmen 

Ashi-kansetsu-waza, voet-, been- en 

heupklemmen 

Kaibo-kansetsu-waza, klemmen met korte 

stok  

Hanbo-kansetsu-waza, klemmen met de 

lange stok 

Zie overzichten basistechnie-

ken bij de verschillende kyu- 

en dangraden 

Nage-waza, 

worpen 

Ashi-nage-waza, beenworpen  

Koshi-nage-waza, heupworpen 

Te-nage-waza, armworpen en schouder-

worpen  

Sutemi-waza, offerworpen 

Kaibo-nage-waza, werpen met  

de korte stok 

Hanbo-nage-waza, werpen met 

de lange stok 

Zie overzichten basistechnie-

ken bij de verschillende kyu- 

en dangraden. 
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Jime-waza, 

wurgingen 

Hadaka-jime-waza, naakte verwurgingen 

Eri-jime-waza, wurgingen m.b.v. kleding 

Ashi-jime-waza. wurgingen m.b.v. de be-

nen 

Kaibo-jime-waza, wurgingen met  

de korte stok  

Hanbo-jime-waza. wurgingen met  

de lange stok 

Zie overzichten basistechnie-

ken bij de verschillende kyu- 

en dangraden. 

 

Om aan te geven op welk niveau de vraagstelling moet worden gedaan, wordt aan SP 

(steekproef) het getal 1, 2 of 3 toegevoegd waarmee het vraagstellingniveau wordt aan-

geduid. In bijvoorbeeld de aanduiding SP3(2) geeft het getal 3 het vraagstellingniveau 

aan: 

 Een aanduiding SP1 betekent een steekproef op niveau 1. De vraagstelling richt zich 

op een van de techniekgroepen. De kandidaat maakt zelf de keuze wat hij wil demon-

streren binnen de gevraagde techniekgroep. De examinator bepaalt de techniekgroep. 

 Een aanduiding SP2 betekent een steekproef op niveau 2. De vraagstelling richt zich 

op een technieksubgroep. De kandidaat maakt zelf de keuze wat hij wil demonstreren 

binnen de gevraagde technieksubgroep. De examinator bepaalt de technieksubgroep. 

 Een aanduiding SP3 betekent een steekproef op niveau 3. De vraagstelling richt zich 

op afzonderlijke basistechnieken. De examinator bepaalt de te demonstreren basis-

techniek. 

Toelichting op de thema’s en de beoordeling 

Algemeen 

Bij een danexamen wordt de kennis en vooral de vaardigheid van een jiu-jitsuka ge-

toetst. Bij het doen van een examen voor een hogere dangraad moet telkens een grotere 

vaardigheid, beheersing van meer bewegingsvormen en meer inzicht in het bewegen 

worden getoond. Bij de lagere dangraden zal een kandidaat zich voornamelijk voorberei-

den door het instuderen van rijtjes. Naarmate de dangraad waarvoor examen wordt ge-

daan hoger wordt, draait het steeds meer om het inzicht in het bewegen en het op na-

tuurlijke wijze kunnen anticiperen op onverwachte situaties zonder merkbaar kwaliteits-

verlies of vertraging. 

 

Bij de toelichting op de thema’s wordt nadere informatie gegeven over de wijze waarop 

de verschillende toetsonderwerpen moeten worden gedemonstreerd en waaraan moet 

worden voldaan 

Thema 1 - Kata 

Binnen dit thema worden maximaal vier kata gedemonstreerd. Deze kata moeten op een 

voorgeschreven wijze worden uitgevoerd. De kata zijn: 

 Ebo-no-kata. 

 Ne-waza-jitsu-no-Kata. 

 Koshin-jitsu-no-kata. 

 Kime-no-kata. 

De kata die moeten worden gedemonstreerd, staan vermeld bij de afzonderlijke dan-

graadeisen. Kata zijn ondergebracht in blok A. 

 

Beoordeling vindt plaats op grond van vorm, vaardigheid en beleving. Bij beoordeling van 

de vorm ligt de nadruk op de functionele aspecten van de vorm. De vaardigheid waarmee 

de verschillende bewegingsvormen moet worden getoond moet blijk geven van dynamiek 



 

 

 

 

Vaardigheidseisen danexamen jiu-jitsu 1e t/m 5e dan Pag. 8/42 -|- 1 januari 2018 

en goede timing waarbij bewegingen vloeiend in elkaar overlopen. In een Kata wisselen 

krachtige en explosieve handelingen, vloeiende bewegingen en rustmomenten elkaar af. 

De kandidaat geeft blijk van een juiste uitvoering van de verschillende bewegingsvor-

men, waarbij de details van de verschillende handelingen niet meer gestuurd worden 

vanuit een bewust gedachtepatroon maar door een bepaalde mate van automatisme. Dit 

uiteraard met inachtneming van het niveau van de kandidaat. 

Thema 2 - Atemi-waza, uke-waza 

Binnen het thema atemi-waza wordt de vaardigheid en effectiviteit bij het toepassen van 

atemi-waza getoetst. Het thema bestaat uit een algemeen deel met twee algemene 

toetsonderwerpen. 

 

Demonstreren atemi waza op een schopkussen 

Bij het eerste algemene toetsonderwerp worden atemi-waza uitgevoerd op body shields, 

die door de partner wordt vastgehouden. De partner geeft op verbale wijze (noemt de 

technieken) en/of non-verbale wijze (door de positie en de hoek van het trefvlak te bepa-

len) aan, welke atemi-waza moeten worden uitgevoerd. De kandidaat gaat door met het 

tonen van atemi-waza tot de examinator dit onderdeel stopt. 

 

Atemi-waza, uitgevoerd op body-shields, moeten met snelheid en kracht worden uitge-

voerd, waarbij door het trefvlak heen wordt gestoten of geslagen. De snelheid is bij con-

tactopname met het trefvlak het grootst waardoor maximale energie wordt overgedra-

gen. atemi-waza wordt uitgevoerd met een effectieve inzet van het gehele lichaam. Bij 

gecombineerde atemi-waza moeten de afzonderlijke technieken op een logische manier 

worden gecombineerd zodat de technieken snel achter elkaar en zonder duidelijk verschil 

in impact worden uitgevoerd. 

 

Demonstreren van verdedigingen met behulp van uke-waza, 

verplaatsingsvormen en atemi waza 

Het tweede algemene toetsonderwerp betreft het demonstreren van atemi-waza en uke-

waza welke in de voorgaande kyu- en dangraden zijn aangeleerd. Welke atemi-waza en 

uke-waza gedemonstreerd worden is ter keuze van de kandidaat, de verdedigingen moe-

ten echter zowel geri-waza, tsuki-waza als uchi-waza bevatten, elk met meerdere varian-

ten. De kandidaat gaat door met het tonen van aanval- en verdedigingssituaties tot de 

examinator dit onderdeel stopt. 

 

Demonstreren van nieuw aan te leren uke waza en atemi waza 

De overige toetsonderwerpen bestaan uit de voor de betreffende Dangraad nieuw aan te 

leren atemi-waza en uke-waza. Een gevraagde basistechniek moet telkens tweemaal 

worden getoond in een aanval- en verdedigingscombinatie. Dit kan met dezelfde aanval 

zijn. Hierbij worden de gevraagde atemi-waza en uke-waza, in combinatie met al be-

heerste atemi-waza, uke-waza en verplaatsingen, uitgevoerd met een partner in aanval- 

en verdedigingssituaties, tegen aanvallen met atemi-waza. Elke basistechniek is een 

toetsonderwerp (vraagstellingniveau 3). 

Atemi-waza, uitgevoerd op een partner, worden dynamisch (met snelheid en kracht) uit-

gevoerd maar worden op het trefvlak gestopt.  

Atemi-waza worden uitgevoerd met effectieve inzet van het gehele lichaam. 

Bij gecombineerde atemi-waza moeten de afzonderlijke technieken op een logische ma-

nier met elkaar worden gecombineerd, op een zodanige wijze dat de technieken snel ach-

ter elkaar en zonder duidelijk verschil in dynamiek worden uitgevoerd. 

Bij de uitvoering van atemi-waza en uke waza moet rekening worden gehouden met de 

afstand. De afstand en de techniek zijn op elkaar afgestemd, waarbij deze techniek ex-

plosief wordt uitgevoerd en tijdig wordt gestopt. 
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Thema 3 - Meervoudigheid 

Bij meervoudigheid wordt één bepaalde basistechniek toegepast in de verdediging tegen 

meerdere verschillende aanvallen. 

 

Bij de toetsing van het thema meervoudigheid verdedigt de kandidaat zich per toetson-

derwerp met dezelfde basistechniek tegen vier verschillende aanvallen. Voor de aanvallen 

kiest de kandidaat uit elke serie basisaanvallen een aanval. Met inachtneming van de bij 

de toetsonderwerpen genoemde technieksubgroepen kan hij de basistechnieken kiezen 

uit alle basistechnieken die bij voorgaande en de betreffende Dangraad aan de orde zijn 

geweest. De gekozen basistechniek wordt geacht een voorkeurstechniek (tokui-waza) 

van de kandidaat te zijn, die hij met aanzienlijke tot grote vaardigheid kan uitvoeren. 

 

De uitvoeringswijze van de gekozen basistechniek moet telkens bij elke aanval hetzelfde 

zijn. Het verschil in bewegingskarakter van de verschillende gekozen basisaanvallen 

moet echter groot mogelijk zijn, zodat Tori demonstreert dat hij in staat in om vanuit ge-

heel verschillende situaties zijn voorkeurtechniek uit te voeren. 

 

Worpen moeten op dynamisch wijze worden uitgevoerd, dat wil zeggen met snelheid en 

kracht. Bij worpen moeten de elementen balansverstoring, positionering en werpactie 

(kuzushi, tsukuri en kaké) duidelijk aanwezig zijn en op juiste en gecontroleerde wijze 

worden uitgevoerd. De inleiding naar een balansverstoring wordt bij voorkeur gevormd 

door atemi-waza. 

 

Klemmen worden staande of op de grond in de eindfase uitgevoerd als controletechniek. 

Klemmen moeten op beheerste doch precieze wijze worden uitgevoerd. Klemmen, toege-

past als controletechniek moeten altijd worden gevolgd door het opgeven van het ge-

vecht door uke, door aftikken (maita). 

 

Wurgingen worden staande of op de grond in de eindfase uitgevoerd als controletech-

niek. Wurgingen moeten op beheerste doch precieze wijze worden uitgevoerd. Wurgin-

gen moeten worden gevolgd door het opgeven van het gevecht door uke, door aftikken 

(maita). 

 

Aanval- en verdedigingscombinaties waarin de voorkeurtechnieken van de kandidaat zijn 

verwerkt, moeten worden getoond met een aanzienlijke vaardigheid. Zowel aanval als 

verdediging worden op realistische wijze uitgevoerd waarbij de bewegingsketen efficiënt 

is en de verdediging effectief wordt uitgevoerd. 

Thema 4 - Bewegingsvormen staande 

Nieuwe aan te leren basistechnieken 

De toetsonderwerpen bestaan uit afzonderlijke basistechnieken, die specifiek voor de be-

treffende dangraad beheerst moeten worden. De hier te demonstreren basistechnieken 

komen uit de techniekgroepen worpen, klemmen en wurgingen. Een gevraagde basis-

techniek moet telkens tweemaal worden getoond in een aanval- en verdedigingscombi-

natie. Dit kan met dezelfde aanval zijn. Elke basistechniek is een toetsonderwerp (vraag-

stellingniveau 3). 

 

Worpen moeten op dynamisch wijze worden uitgevoerd, dat wil zeggen met snelheid en 

kracht. Bij worpen moeten de elementen balansverstoring, positionering en werpactie 

(kuzushi, tsukuri en kaké) duidelijk aanwezig zijn en op juiste en gecontroleerde wijze 

worden uitgevoerd. De inleiding naar een balansverstoring wordt bij voorkeur gevormd 

door een atemi-waza. 
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Bij het toepassen van klemmen moet gebruik worden gemaakt van verplaatsingen, hef-

bomen en inzet van het eigen gewicht, zodat een maximale druk c.q. torsie op een ge-

wricht kan ontstaan. Klemmen moeten op beheerste doch precieze wijze worden uitge-

voerd. Klemmen, toegepast als controletechniek, moeten altijd worden gevolgd door het 

opgeven van het gevecht door uke door aftikken (maita). 

 

Wurgingen moeten efficiënt, beheerst en met precisie worden uitgevoerd. Er moet op ef-

fectieve wijze gebruik worden gemaakt van hefbomen, kleding e.d. bij het aanzetten. 

Wurgingen moeten worden gevolgd door het opgeven van het gevecht door Uke door af-

tikken (maita). 

 

Bij demonstratie van klemmen en verwurgingen zoals deze zijn genoemd bij de verschil-

lende dangraadeisen moeten staande worden aangevangen en worden afgerond of kun-

nen worden voortgezet op de grond en daar worden afgerond. 

 

Verschillende basistechnieken, eigen keuze 

Voor de vierde en vijfde Dan is zijn er toetsonderwerp toegevoegd. De kandidaat moet 

per technieksubgroep een aantal verschillende basistechnieken kunnen demonstreren. 

Zowel de aanval als de keuze van de basistechniek wordt door de kandidaat gedaan met 

in acht name van de aantallen. De kandidaat kiest deze basistechnieken uit de voorgaan-

de examenstof. Beoordeeld wordt de breedheid van de kandidaat in het demonstreren 

van verschillende basistechnieken. 

Thema 5 - Bewegingsvormen op de grond 

Thema 5 bevat een drietal algemene toetsonderwerpen waarbij de algemene vaardigheid 

getoetst wordt waarmee de kandidaat bewegingsvormen op de grond uitvoert. De eerste 

twee hebben betrekking op het uitvoeren van verdedigingen vanaf de grond tegen ver-

schillende aanvallen, de derde bestaat uit een grondgevecht. 

 

Verdedigen vanaf de grond tegen staande aanvallen met hikomi-waza 

Het eerste algemene toetsonderwerp heeft betrekking op verdedigingssituaties waarbij 

tori naar de grond wordt gebracht en op de grond wordt aangevallen met een schop, slag 

of stoot. Bij verdedigingen wordt de schop, slag of stoot voorkomen of geblokt en wordt 

uke naar de grond gebracht met een scharend beweging of een klem op de benen (hiko-

mi gaeshi). Op de grond wordt uke gecontroleerd of uitgeschakeld (klem, wurging of 

atemi-waza). Bij de aanvallen wordt gebruik gemaakt van de vijf verschillende aanvals-

richtingen van waaruit uke kan aanvallen. Aan het eind van elke verdediging maakt tori 

zich controlerend los van uke en neemt afstand. 

 

Verdedigen tegen pakkingen en omvattingen op de grond 

Bij het tweede algemene toetsonderwerp bevindt tori zich al op de grond en de aanvallen 

kunnen bestaan uit pakkingen of omvattingen op de grond. De vijf basisposities op de 

grond bepalen hierbij weer de verschillende aanvalsrichtingen. Tori verdedigt en schakelt 

uke uit of controleert hem. Aan het eind van elke verdediging maakt tori zich controle-

rend los van uke en neemt afstand. 

 

Grondgevecht (randori op de grond) 

Het derde algemene toetsonderwerp heeft betrekking op het gevecht op de grond waarbij 

tori op interactieve wijze laat zien dat hij in een grondgevecht uke onder controle kan 

brengen en tot overgave kan dwingen en zelf in staat is om uit controles op de grond te 

ontsnappen. Hij demonstreert dit in een grondgevecht welke als volgt wordt uitgevoerd: 
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 Tori wordt eerst met een techniek naar de grond gebracht waarna uke probeert hem 

te controleren.  

 Tori bevrijdt zich en controleert op zijn beurt uke, ook uke ontsnapt weer. Bij de deze 

controles kunnen zowel houdgrepen (osaekomi-waza), klemmen (kansetsu-waza), 

verwurgingen (jime-waza) en een combinatie hiervan worden toegepast. Hierbij kun-

nen zowel atemi-waza, kyushu-waza (drukpunten), keren, kantelen en passeren wor-

den toegepast.  

 Daar waar een klem of wurging leidt tot opgave, begint het gevecht op de grond op-

nieuw met inachtneming van een gecontroleerde afronding.  

 Daar waar dit niet mogelijk is wordt de klem of wurging losgelaten en het gevecht in 

de betreffende positie voortgezet. 

 

In het gevecht op de grond moeten de vijf basisposities op de grond zijn verwerkt, voor 

zowel uke als tori. 

 

Nieuwe aan te leren basistechnieken 

De overige toetsonderwerpen bestaan uit afzonderlijke basistechnieken, die specifiek 

voor de betreffende dangraad beheerst moeten worden. Elke nieuwe techniek wordt 

tweemaal gedemonstreerd. Deze moeten in interactieve situaties op de grond worden 

gedemonstreerd, hetzij als onderdeel van een verdediging op of vanaf de grond, hetzij in 

een grondgevecht. Dit kan dezelfde situatie zijn. De demonstratie eindigt telkens met 

opgave van uke (maita). Elke basistechniek is een toetsonderwerp (vraagstellingniveau 

3). 

 

Verschillende basistechnieken, eigen keuze 

Voor de vierde en vijfde Dan zijn er extra toetsthema’s toegevoegd. De kandidaat moet 

per technieksubgroep een aantal verschillende basistechnieken naar eigen keuze kunnen 

demonstreren. Deze basistechnieken kunnen worden ontleend aan alle basistechnieken 

op de grond, zowel uit de kyugraden als uit de dangraden. De basistechnieken moeten in 

verschillende posities op de grond (basisposities) kunnen worden uitgevoerd. Zowel de 

positie op de grond als de basistechniek wordt door de kandidaat bepaald met in acht 

name van de genoemde aantallen. Ook hier geld dat deze basistechnieken moeten wor-

den gedemonstreerd in interactieve situaties op de grond (in verdedigingen of grondge-

vecht). Beoordeeld wordt de breedheid van de kandidaat in het demonstreren van ver-

schillende basistechnieken. 

 

Afronding van de toetsonderwerpen 

Bij de afronding van verdedigingen of gevechtssituaties bij de toetsonderwerpen van 

thema 5 moet tori zich op veilige en gecontroleerde wijze van uke losmaken en afstand 

nemen. Hierbij moet het voor uke niet mogelijk zijn om direct weer een tegenaanval uit 

te voeren. 

Thema 6 - Aanvalscombinaties 

Bij het thema aanvalscombinaties moeten jiu-jitsu bewegingsvormen worden getoond, in 

situaties waarin de kandidaat zelf het initiatief neemt. Uke neemt daarbij een duidelijk 

dreigende houding aan waaruit blijkt dat een aanval direct op handen is. Tori kiest daar-

bij voor een directe aanval (sen-no-sen). 

 

Bij aanvalscombinaties demonstreert de jiu-jitsuka dat hij in staat is om met behulp van 

atemi-waza en snelle verplaatsing de afstand naar de aanvaller op explosieve wijze te 

overbruggen, contact te maken en de aanvaller op vaardige wijze naar de grond te bren-

gen en hem daar te controleren of uit te schakelen. In deze bewegingsketen moet tori 

zich zo veel mogelijk beschermen tegen tegenaanvallen. 
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Beoordeeld wordt op effectief gebruik van techniek, timing, afstandsgevoel en dynamiek, 

daarbij moet tori zo weinig mogelijk ruimte laten voor een tegenaanval. Aanvalscombina-

ties moeten met grote vaardigheid, kracht en snelheid gedemonstreerd worden. 

 

De bewegingsvormen die worden toegepast, zijn altijd een vrije keuze van de kandidaat. 

Er dienen echter bij meerdere aanvalscombinaties verschillende bewegingsvormen te 

worden toegepast. Per dangraad staan de elementen waar uit een aanvalscombinatie 

moet bestaan, voorgeschreven. 

 

Bij de demonstratie van aanvalscombinaties wordt deze enkele malen herhaald. 

Thema 7 - Combinaties (indirecte combinaties) 

Combinaties worden gedemonstreerd als indirecte combinaties. Indirecte combinaties 

worden gedemonstreerd in aanval- en verdedigingssituaties. 

 

Een door tori ingezette basistechniek, welke deel uitmaakt van de bewegingsketen, wordt 

door uke voorkomen door een tegenactie. Deze tegenactie kan bestaan uit blokkeren 

van, verzet op, of ontsnapping uit de voorgenomen basistechniek. Hierop reageert tori 

direct door opnieuw basistechnieken uit te voeren waarbij gebruik wordt gemaakt van de 

ontstane situatie. Combinaties moeten op realistische wijze worden uitgevoerd. Bij het 

uitvoeren van indirecte combinaties moet tori voldoende rekening houden met mogelijke 

andere acties van uke zoals de inzet van atemi-waza. 

 

Bij het demonstreren wordt eerst een verdediging getoond waarbij de tegenactie van uke 

duidelijk wordt gedemonstreerd. Vervolgens wordt de indirecte combinatie op volle snel-

heid uitgevoerd en wordt op realistische wijze geanticipeerd op de tegenactie van uke. 

 

De toetsonderwerpen bestaan uit de drie techniekgroepen: 

 Nage-waza. 

 Kansetsu-waza. 

 Jime-waza.  

Hiermee wordt bedoeld dat de basistechniek, die door uke wordt voorkomen, deel uit 

maakt van de genoemde techniekgroepen. 

 

De basistechnieken waarmee wordt gecombineerd mogen vrij worden gekozen uit de 

techniekgroepen nage-waza, kansetsu-waza of jime-waza en hoeft niet te komen uit de 

groep van de oorspronkelijk ingezette basistechniek. Bij het anticiperen op de tegenactie 

van uke kan gebruik worden gemaakt van atemi-waza. 

 

De bewegingsketen wordt telkens afgesloten met een controle of uitschakeling van uke. 

Thema 8 - Overnames (verdedigen tegen jiu-jitsu -technieken) 

Overnames zijn verdedigingen tegen aanvallen met basistechnieken Overnames worden 

gedemonstreerd in aanval- en verdedigingssituaties. 

 

Een door uke ingezette basistechniek, welke deel uitmaakt van een bewegingsketen, 

wordt door tori voorkomen door afblokken, ontwijken of bevrijden. Tori neemt vervolgens 

het initiatief over door zelf basistechnieken toe te passen. 

De basistechniek waartegen door tori wordt verdedigd, wordt door uke met kracht en 

snelheid ingezet. Het verdedigen tegen basistechnieken moet op realistische wijze wor-
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den uitgevoerd. Bij het verdedigen tegen de ingezette basistechniek houdt tori rekening 

met mogelijk andere acties van uke, zoals de inzet van atemi-waza. 

 

De door uke ingezette basistechniek kan deel uitmaken van een verdediging van uke te-

gen een aanval van tori of van een door uke ingezette aanvalscombinatie. Bij de toetsing 

van het thema overnames wordt echter uitgegaan van een aanval van tori. 

 

Bij het demonstreren wordt eerst de door uke als verdediging ingezette basistechniek 

volledig uitgevoerd waarna de uitvoering met de verdediging van tori volgt. 

 

De toetsonderwerpen bestaan uit de drie techniekgroepen waarmee door uke kan worden 

aangevallen: 

 Nage- waza 

 Kansetsu-waza 

 Jime-waza.  

Binnen deze techniekgroepen kan de kandidaat de basistechnieken waarmee hij wordt 

aangevallen vrij kiezen. 

 

De basistechnieken waarmee hij verdedigt kunnen vrij worden gekozen uit de groepen 

nage-waza, kansetsu-waza of jime-waza. en hoeft niet uit dezelfde groep te komen als 

waarmee wordt aangevallen. 

 

De bewegingsketen wordt telkens beëindigd met een controle of een uitschakeling van 

uke. 

Thema 9 - Bijzondere opdrachten 

Binnen thema bijzondere opdrachten zijn onderwerpen ondergebracht, die vanwege het 

specifieke karakter niet ondergebracht zijn bij de andere thema’s. Elk onderwerp vormt 

een of meerdere toetsonderwerpen binnen een dangraad. De volgende onderwerpen zijn 

ondergebracht bij het thema bijzondere opdrachten: 

 Opbreng/transporteertechnieken. 

 Bevrijdingen en ontsnappingen. 

 Hulp aan derden. 

De wijze waarop invulling moet worden gegeven door de kandidaat aan een toetsonder-

werp staat per dangraad beschreven. 

 

Opbreng/transporttechnieken 

Bij opbreng/transporttechnieken is er sprake van een uitgangspositie, welke ontstaan is 

vanuit een aanval- en verdedigingssituatie en van waaruit in een bewegingsketen ge-

werkt wordt naar een staande controletechniek. Met de staande controletechniek moet 

uke door tori verplaatst kunnen worden. De controle, uitgevoerd in de verplaatsingsfase, 

moet daarvoor geschikt zijn. Controles moeten gedoseerd kunnen worden uitgevoerd. In 

de gehele bewegingsketen. Tot en met de staande controle moet voortdurend een duide-

lijke controle zijn waarbij tori zichzelf niet in gevaar brengt. 

 

Bevrijdingen en ontsnappingen 

Bij bevrijdingen en ontsnappingen demonstreert een kandidaat hoe hij zichzelf op effec-

tieve wijze kan losmaken uit een pakking of omvatting. De wijze waarop hij dit doet is de 

keuze van de kandidaat. Bevrijdingen worden over het algemeen uitgevoerd met inzet 

van inleidende atemi-waza. Indien geen inleidende atemi-waza wordt toegepast dient 

duidelijk te zijn waarom de bevrijding toch effectief is. Bevrijdingen kunnen worden ge-

volgd door een tegenaanval van tori (escalerend) of door het nemen van afstand (de-

escalerend). 
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Hulp aan derden 

Bij hulp aan derden geeft tori hulp aan een derde persoon welke wordt aangevallen. Bij 

hulp aan derden moet voorop staan dat tori in staat is om een fysieke aanval van een 

derde persoon te stoppen en de situatie onder controle te brengen. Hij mag zichzelf 

daarbij niet in gevaar brengen. 

Thema 10 -  Ongewapende aanvallen 

Bij het thema ongewapende aanvallen, worden verdedigingen gedemonstreerd tegen 

verschillende aanvallen uit de groepen pakkingen, omvattingen en uit de groep slagen, 

stoten en schoppen. Voor de lagere dangraden wordt gewerkt met de basisaanvallen. 

Voor de hogere dangraden worden andere aanvallen gevraagd. 

Aanvallen worden uitgevoerd met vooraanvallen. De vooraanval en aanval moeten op lo-

gische wijze op elkaar aansluiten en met snelheid en kracht als aanvalscombinatie wor-

den uitgevoerd. 

 

Voor pakkingen en omvattingen geldt dat deze zodanig moeten worden uitgevoerd dat 

minimaal de intentie van de betreffende aanval duidelijk is. 

 

Schoppen, slagen en stoten moeten zo worden uitgevoerd dat, als ze niet zouden worden 

ontweken of geblokkeerd, ze het doel zouden raken. 

 

Pakkingen en omvattingen op de grond moeten worden gestart vanuit een staande situa-

tie. tori wordt aangevallen en naar de grond gebracht, uke voert aansluitend of in een 

doorgaande beweging een pakking of omvatting uit. 

 

Als aanvallen moeten gekozen worden uit de index, dan mogen dit geen basisaanvallen 

zijn. Voor derde dan is de keuze van de aanvallen nog aan de kandidaat, voor vierde en 

vijfde dan geeft de examinator de aanvallen op. 

 

Zowel aanvallen en verdedigingen moeten realistisch en effectief zijn. Verdedigingen 

worden telkens afgesloten met uitschakeling of controle. 

Thema 11 - Wapens 

Bij het thema wapens zijn er verschillende toetsonderwerpen die per dangraad verschil-

len. Voor de lagere dangraden gaat het vooral om het verdedigen met ontwapening en 

controle over, of uitschakeling van de tegenstander. Voor de hogere dangraden valt on-

der dit thema ook het zelf doelmatig inzetten van een stok bij verdedigingen. 

 

Bij het verdedigen tegen wapens moet tori, door toepassing van geschikte verplaatsin-

gen, weringen en atemi-waza het wapen (wapenhand) onder controle brengen. Verdere 

basistechnieken worden gebruikt om uke te ontwapenen, te controleren of uit te schake-

len. Er moet zijn geborgd dat uke niet nog een keer het wapen kan gebruiken. Ontwape-

ning vindt plaats op een door tori te bepalen moment in de bewegingsketen. 

 

Bij aanvallen met wapens moet de intentie van de aanval duidelijk zijn. Zonder een ver-

dediging van tori zou de aanval raak zijn. 

 

Bij eindcontroles mag het wapen worden toegepast. Daar waar dit expliciet gevraagd 

wordt, moet eindcontrole met het wapen worden toegepast. Een mes mag als controle-

middel worden ingezet. Bewegingen waarmee uitschakeling met een mes gesuggereerd 

wordt, zijn niet toegestaan. 
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Bij verdedigingen tegen wapens moet rekening gehouden worden met de lengte (het be-

reik) van het wapen. Bij langere wapens wordt vanuit een grotere afstand aangevallen. 

Bij verdedigingen moet dan sprake zijn van een snelle overbrugging van de afstand door 

een passende verplaatsing. 

 

Bij toepassing van de stok als wapen neemt tori uke de stok af om deze zelf in te zetten 

tegen verschillende aanvallen. De stok wordt dan toegepast als verlengstuk van het li-

chaam om met grotere effectiviteit weringen, slagen en stoten, klemmen, wurgingen en 

worpen uit te kunnen voeren. 

Hierbij moet de nodige voorzichtigheid worden geboden, omdat door de versterkende 

werking van de stok bij uitvoering van atemi-waza, klemmen en wurgingen extra gevaar 

voor letsel aanwezig is. 

Thema 12 - Vrije aanval/randori 

Bij het thema “Vrije aanval/randori” wordt getoetst hoe de kandidaat zich gedraagt in re-

alistische zelfverdedigingsituaties. Hij moet zich verdedigen tegen allerlei aanvallen door 

een of twee tegenstanders, gewapend of ongewapend. 

 

Het thema bestaat uit verschillende toetsonderwerpen. Van de toetsonderwerpen die be-

trekking hebben op één aanvaller, moet minimaal één toetsonderwerp worden gevraagd. 

Indien er meerdere toetsonderwerpen met meerdere aanvallers zijn, wordt hiervan mi-

nimaal één gekozen. 

 

Aanvallen moeten zo realistisch mogelijk met inzet van kracht en snelheid worden uitge-

voerd. Bij twee aanvallers mag niet worden gewacht maar moet, zodra een mogelijkheid 

zich voordoet, de volgende aanval worden uitgevoerd. Al naar gelang de positie van uke 

t.o.v. tori worden aanvallen van voren, van achteren of van opzij uitgevoerd. Ook als tori 

op de grond ligt wordt aangevallen. 

 

Als naar het oordeel van de examinator beide aanvallers voldoende buiten gevecht zijn 

gesteld door uitschakeling of controle, kan deze de aanvalshandelingen stoppen en des-

gewenst een volgende aanvalsserie starten. De examencommissie kan desgewenst aan 

de aanvallers aanvullende opdrachten geven. 

 

Beoordeeld worden:  

 Succesvolle afweer van aanvallen. 

 Overzicht. 

 Tactiek. 

 Zinvol verplaatsen 

 Effectiviteit van de toegepaste bewegingsvormen.  

Aanvallen met onvoldoende realisme kunnen tot een onvoldoende beoordeling voor dit 

thema leiden. 

 

De rol van Uke 

Voor het doen van een goed examen is uke, en de manier waarop hij aanvalt, gebruik 

maakt van situaties om opnieuw aan te vallen en zijn reacties op effectieve acties van to-

ri van essentieel belang. 

 

Bij het aanvallen moet op realistische wijze worden aangevallen. Bij voorkeur wordt aan-

gevallen met aanvalscombinaties. Bij overnames en combinatie moet uke zorgen voor 

een juiste interactie, waarbij ook weer het realisme voorop staat. uke moet op gepaste 
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wijze reageren op een op juiste wijze uitgevoerd atemi-aaza (explosief echter beheerst, 

op de juiste plek, met inachtneming van de afstand, zie ook thema 2). 

 

Een uke welke zijn taak niet op juiste wijze uitvoert kan er de oorzaak van zijn dat tori 

wordt afgewezen. Een goed acterende uke is dan ook een verantwoording van tori. 

Algemene criteria 

Naast de technische criteria, zoals deze zijn genoemd bij de toelichting op de thema’s 

zijn de volgende algemene criteria van toepassing bij elk thema: 

 De kandidaat en partners tonen zich respectvol jegens elkaar, de examinatoren en het 

jiu-jitsu. 

 De kandidaat moet beschikken over redelijke (lagere dangraden) tot goede (hogere 

dangraden) kennis van de nomenclatuur en dient blijk te geven op de hoogte te zijn 

van eisen en de structuur van een danexamen. 

 Bij het demonstreren van bewegingsvormen wordt een grotere vaardigheid verwacht 

bij een examen voor een hogere dangraad. 

 Bij het demonstreren van verdedigingen moeten de (directe) combinaties efficiënt en 

effectief zijn. Onnodige combinaties moeten worden vermeden en de gedemonstreerde 

bewegingsketens moeten getuigen van realiteitszin. 

 De door de partners uitgevoerde aanvalsacties en verzetacties (bij indirecte combina-

ties) moeten op realistische wijze worden uitgevoerd. Indien dit naar het oordeel van 

de examinatoren niet het geval is wordt hier op gewezen. Als aanvalsacties of verze-

tacties voortdurend met te weinig realiteit worden uitgevoerd kan dit resulteren in een 

onvoldoende voor de kandidaat. 

 Uke dient zijn rol op juiste wijze te spelen. 

 

Algemene criteria kunnen worden toegepast bij afrondingen. 

Het examen 

Basisaanvallen 

De basisaanvallen zijn de aanvallen die worden toegepast bij het duo-system, de basis-

aanvallen vormen een selectie uit de aanvallen welke zijn beschreven in de aanvallenin-

dex. Bij de danexamens moet bij toepassing van basisaanvallen bij de betreffende toets-

onderwerpen bij de thema’s 10 (ongewapende aanvallen) en 11 (wapens), een vooraan-

val worden toegepast. 

 

Basisaanvallen mogen zowel links als recht worden uitgevoerd, ook de voetenstand is 

vrij. 

 

Daar waar sprake is van het toepassen van de basisaanvallen in de groepen pakkingen 

en omvattingen, moeten deze aanvallen duidelijk herkenbaar zijn. Slagen, stoten en 

schoppen moeten zodanig worden uitgevoerd dat effectief geraakt zou zijn als niet ont-

weken en/of geweerd zou zijn. Hetzelfde geldt voor aanvallen met mes of stok. 

 

De basisaanvallen zijn ingedeeld in vier basisaanvalgroepen. 

 

Basisaanvalgroep pakkingen 

1. pols/onderarm gepakt met twee handen; 

2. revers gepakt met één hand; 

3. wurging van voren; 
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4. wurging van achteren; 

5. wurging van opzij; 

6. kleding gepakt op de schouder. 

 

Basisaanvalgroep omvattingen 

1. middelaanval van voren, onder de armen; 

2. middelaanval van voren over de armen; 

3. middelaanval van achteren, onder de armen; 

4. middelaanval van achteren over de armen; 

5. hoofdaanval naast; 

6. hoofdaanval van voren; 

7. hoofdaanval van achteren. 

 

Basisaanvalgroep schoppen, slagen en stoten 

1. rechte vuiststoot naar het hoofd; 

2. rechte vuiststoot naar de buik; 

3. hoekstoot naar het hoofd; 

4. opstoot naar de kin; 

5. voorwaartse schop; 

6. horizontale ronde voorwaartse schop. 

 

Basisaanvalgroep gewapende aanvallen 

1. messteek van boven; 

2. rechte messteek (buikhoogte); 

3. messteek (mes pinkzijde) van opzij naar het lichaam; 

4. messteek (mes pinkzijde|) diagonaal neerwaarts naar het lichaam; 

5. stokslag (kaibo), recht van boven naar het hoofd; 

6. stokslag (kaibo), vanaf de buitenkant naar de slaap of zijkant hoofd. 

Aanvallenindex 

Pakkingen 

Toelichting 

De pakkingen zijn enkelvoudig beschreven. Ze kunnen echter zowel enkel als in combina-

tie met andere aanvallen worden uitgevoerd. Hierbij kan sprake zijn van een aanvals-

combinatie of een vooraanval (pre-attack). 

Bij een aanvalscombinatie zal bijvoorbeeld de pakking worden gebruikt om de aangeval-

lene te fixeren, terwijl met de andere arm geslagen of gestoten wordt. Bij een pre-attack 

is er sprake van het maken van een opening om door te kunnen gaan naar de pakking. 

Bij het aanleren van verdedigingen kunnen de aanvallen eerst statisch (zonder krachtuit-

oefening) worden uitgevoerd. Het doel van de training moet echter zijn het verdedigen 

tegen dynamische aanvallen (met kracht en snelheid), op deze wijze moeten aanvallen 

ook worden toegepast bij examens. 

 

Verdedigingen tegen pakkingen kunnen op verschillende momenten in de aanval worden 

ingezet. Er kan worden verdedigd tegen de poging, op het moment van vastpakken en 

als er al wordt geduwd of getrokken. 

 

Arm- en handaanvallen 

 vingers gepakt; 

 volle hand gepakt; 

 beide polsen gepakt, duimen onder; 
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 beide polsen gepakt, duimen boven; 

 beide polsen gepakt gekruist, duimen onder; 

 beide polsen gepakt, gekruist, duimen boven; 

 onderarm gepakt met twee handen, hand omhoog; 

 onderarm gepakt met twee handen, hand naar beneden; 

 onderarm gepakt met twee handen, hand omhoog, gesloten; 

 onderarm gepakt met twee handen, hand naar beneden, gesloten; 

 onderarm gepakt met twee handen, arm horizontaal; 

 beide polsen van achteren gepakt; 

 beide polsen van achteren gepakt, polsen gekruist; 

 twee aanvallers, elk een pols enkel; 

 twee aanvallers, elk een pols, dubbel; 

 rugligging, aanvaller er overheen (tate-shiho), twee polsen tegen de grond geduwd; 

 buikligging, aanvaller er overheen (Ura-Tate-Shiho), twee polsen tegen de grond ge-

duwd; en 

 tegen een wand, armen omhoog tegen de wand geduwd. 

 

Kledingaanvallen 

 van voren hoogte borst (revers); 

 van voren hoogte buik; 

 van opzij op de schouder; 

 van achteren in de kraag; en 

 mouw, hoogte bovenarm. 

 

Wurgingen 

 wurging van voren met een hand; 

 wurging van voren met twee handen; 

 wurging van opzij; en 

 wurging van achteren. 

 

Wurgingen op de grond 

 wurging, rugligging, aanvaller tussen de benen (shimo-shiho); 

 wurging, rugligging, aanvaller naast geknield (yoko-shiho); 

 wurging, rugligging, aanvaller er overheen (tate-shiho); 

 wurging, rugligging, aanvaller boven het hoofd geknield (kami-shiho); 

 wurging, buikligging, aanvaller er overheen (ura-tate-shiho); 

 nierschaar van voren (aanvaller in shimo-shiho); en 

 nierschaar van achteren (aanvaller zit achter de verdediger). 

 

Wurgingen tegen een wand 

 wurging, van achteren geduwd; en 

 wurging, van voren geduwd. 

Omvattingen 

Toelichting 

Een voltooide omvatting wordt gekenmerkt door de armen die om de aangevallene heen 

zijn geslagen, waarbij de beide armen gesloten zijn en er druk wordt uitgeoefend. Deze 

druk kan als doel hebben het naar de grond brengen of tillen en kan uitmonden in bij-

voorbeeld een nekklem. Bij een voltooide omvatting is er aanmerkelijk minder ruimte 

voor een verdediging als bij een pakking en daarbij zal dan ook vaak gecombineerd moe-

ten worden met toepassing van kyusho-waza (drukpunten) of atemi-waza (schoppen sla-

gen, stoten). 
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De omvattingen zijn enkelvoudig beschreven. Ze kunnen zowel enkel als in combinatie 

met andere aanvallen worden uitgevoerd. Hierbij kan sprake zijn van een aanvalscombi-

natie of een vooraanval (pre-attack). 

Een aanvalscombinatie zal minder vaak voorkomen, omdat voor de vervolgaanval de 

aanvaller eerst een arm moet loslaten. Bij een pre-attack is er sprake van het maken van 

een opening om door te kunnen gaan naar de omvatting. 

Bij het aanleren van verdedigingen kunnen de aanvallen eerst statisch (zonder krachtuit-

oefening) worden uitgevoerd. Het doel van de training moet echter zijn het verdedigen 

tegen dynamische aanvallen, in combinaties. Bij dynamische situaties ontstaan varianten 

met gebogen en gestrekte armen. 

 

Verdedigingen tegen pakkingen kunnen op verschillende momenten in de aanval worden 

ingezet. Er kan worden verdedigd tegen de poging, op het moment van omvatten en als 

er al wordt geduwd, getrokken of getild wordt. 

 

Middelaanvallen 

 middelaanval van voren onder de armen; 

 middelaanval van voren over de armen; 

 middelaanval van achteren onder de armen; 

 middelaanval van achteren over de armen; 

 middelaanval van voren onder de armen, getild; 

 middelaanval van voren over de armen, getild; 

 middelaanval van achteren onder de armen, getild; 

 middelaanval van achteren over de armen, getild; en 

 voorover getrokken, om het middel gepakt. 

 

Middelaanvallen op de grond 

 middelaanval van achteren, onder de armen; 

 middelaanval van achteren, over de armen; en 

 voorover getrokken, om het middel gepakt op de grond. 

 

Hoofdaanvallen staande 

 hoofdaanval van opzij; 

 hoofdaanval van achteren; en 

 hoofdaanval van opzij. 

 

Hoofdaanvallen op de grond 

 hoofdaanval van opzij (yoko-hiho); 

 hoofdaanval van achteren, tori op de buik (ura-tate-shiho); en 

 hoofdaanval van voren, tori op de rug (tate-shiho). 

 

Specifieke hoofdaanvallen 

 enkele okselnekgreep; en 

 dubbele okselnekgreep. 

 

Storm en duikaanvallen 

 stormaanval van voren, opzij; en 

 duikaanval van voren, opzij of van achteren, naar de benen of het middel. 

Slagen, stoten en trappen 

Toelichting 

Aanvallen met slagen, stoten of trappen zullen vaak uitgevoerd worden in combinaties. 

In deze gecombineerde aanval zal de verdediger de controle moeten zien te krijgen over 
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de aanval, om zijn verdediging te kunnen uitvoeren. In de index zijn de afzonderlijke 

aanvalsmogelijkheden met slagen, stoten en schoppen beschreven. Bij het aanleren van 

verdedigingen zal aanvankelijk getraind worden met enkelvoudige aanvallen, later zullen 

aanvallen op realistische wijze, in combinaties uitgevoerd moeten worden. 

De aanvallen met slagen, stoten en schoppen komen in grote lijnen overeen met de ate-

mi-waza zoals deze worden genoemd bij de basistechnieken. Voor de vraagstelling bij 

examens worden de belangrijkste genoemd. 

 

Slagen 

 slag van boven; 

 slag van buiten; 

 slag schuin van boven; en 

 ‘boeren hoek’. 

 

Stoten 

 rechte stoot vanaf de schouder (jab, right cross); 

 rechte stoot vanaf de heup (als jun/choku-tsuki); 

 opstoot naar de kin; en 

 stoot naar de buik; 

 hoek. 

 

Trappen 

 opwaartse trap; 

 voorwaartse trap; 

 horizontale draaiende trap; 

 zijwaartse trap; 

 achterwaartse trap; en 

 voorwaartse knie trap. 

Aanvallen met wapens 

Stokslagen en stokstoten met de korte stok (kaibo) 

 van buiten hoog naar het hoofd; 

 van binnen hoog naar het hoofd; 

 van buiten midden; 

 van binnen midden; 

 stokstoot; 

 stokslag van boven; 

 stokslag van buiten naar de benen; en 

 stokslag van binnen naar de benen. 

 

Stokslagen en stokstoten met de lange stok (hanbo, circa 1,10 m) 

 van buiten hoog naar het hoofd; 

 van binnen hoog naar het hoofd; 

 van buiten midden; 

 van binnen midden; 

 stokslag van boven; 

 stokslag van buiten naar de benen; 

 stokslag van binnen naar de benen; en 

 stokstoot. 

 

Snijden en steken met een mes (tanto) 

 messnede van buiten hoog naar de hals; 

 messnede van binnen hoog naar de hals; 
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 messnede van buiten midden; 

 messnede van binnen midden; 

 rechte messteek naar de buik; 

 rechte messteek naar de keel; 

 messnede naar de keel vanuit dolkhouding; 

 messteek van buiten hoog naar de hals; 

 messteek van binnen hoog naar de hals; 

 messteek van buiten midden; 

 messteek van binnen midden; 

 messteek van boven; 

 messteek van onderen; en 

 achterwaartse messteek. 

 

Bedreigingen met een mes 

 aan de hals, van voren; 

 aan de hals van achteren; 

 aan de hals van opzij; 

 borsthoogte van voren; 

 borsthoogte van achteren; 

 borsthoogte van opzij; 

 buikhoogte van voren; 

 buikhoogte van achteren; en 

 buikhoogte van opzij. 

 

Bedreiging (van dichtbij) met een vuistvuurwapen (pistool, revolver) 

 tegen het hoofd, van voren; 

 tegen het hoofd van achteren; 

 tegen het hoofd van opzij; 

 tegen de borst van voren; 

 in de zij; 

 hoog tegen de rug; 

 tegen de buik van voren; en 

 laag tegen de rug. 

 

Slag met een ketting/beweeglijk voorwerp 

 van boven; 

 schuin van boven naar hals/hoofd van buiten; 

 schuin van boven naar hals/hoofd van binnen; 

 horizontaal naar het lichaam van buiten; 

 horizontaal naar het lichaam van binnen; 

 naar de benen van buiten; 

 naar de benen van binnen; en 

 kruislings (slaan in een acht beweging). 

 

Contactaanval met een ketting/beweeglijk voorwerp 

 om het lichaam; 

 wurging van voren; en 

 wurging van achteren. 

 

  



 

 

 

 

Vaardigheidseisen danexamen jiu-jitsu 1e t/m 5e dan Pag. 22/42 -|- 1 januari 2018 

Exameneisen per dangraad. 

De eerste kolom geeft aan in welk blok zich het thema bevindt, In de tweede kolom staat 

het nummer van het toetsonderwerp vermeld. Deze toetsonderwerpen worden afzonder-

lijk gevraagd en moeten ook afzonderlijk door de kandidaat zijn voorbereid. 

Lees ook het hoofdstuk “Toelichting op de thema’s en de beoordeling” (pagina 7) voor 

meer informatie over uitvoeringswijze en criteria zoals die gelden voor de afzonderlijke 

thema’s en toetsonderwerpen. 

Eerste dan 

A Thema 1 - Kata. 

1 Demonstreer het ebo-no-kata. V 

B Thema 2 - Atemi-waza, uke-waza. 

Algemeen. 

1 Demonstreer atemi-waza, op een door de part-

ner vastgehouden body-shield. 

Er worden slagen, stoten en 

schoppen gedemonstreerd. 

De atemi-waza worden met 

een zo groot mogelijke im-

pact op de body-shield uit-

gevoerd. 

SP 

(1) 

2 Demonstreer verdedigingen met uke-waza, 

verplaatsingen en atemi-waza tegen verschil-

lende aanvallen. 

Bij de verdedigingen past de 

kandidaat atemi-waza toe in 

effectieve combinaties. Hier-

bij worden slagen, stoten en 

schoppen toegepast. Atemi-

waza worden op het trefvlak 

gestopt. 

Nieuwe atemi-waza en uke-waza. 

1 Tsuki-waza Mae-atama-tsuki ( voorwaartse 

kopstoot). 

De voor deze dangraad 

nieuw aan te leren basis-

technieken moeten worden 

gedemonstreerd in verdedi-

gingen. Elke basistechniek 

wordt tweemaal gedemon-

streerd. 

SP3 

(2) 

2 Uchiro-atama-tsuki (achter-

waartse kopstoot). 

3 Ude-uke-waza Otoshi-uke (vallend blok). 

4 Empi-uke (elleboogwering). 

Thema 3 - Meervoudigheid. 

1 Nage-waza 

voorwaartse 

worp 

Demonstreer een voorwaartse 

worp meervoudig. 

De door de kandidaat geko-

zen basistechnieken uit de 

door de examinator gekozen 

groepen moeten telkens 

worden toegepast in verde-

digingen tegen vier (4) ver-

schillende basisaanvallen, 

gekozen uit de vier (4) ver-

schillende basisaanvalgroe-

pen, uit elke groep één. 

SP2 

(2) 

2 Nage-waza 

achterwaartse 

worp 

Demonstreer een achterwaartse 

worp meervoudig. 

3 Ude-hishigi-

waza 

Demonstreer een gestrekte 

armklem meervoudig. 

4 Ude-garami-

waza 

Demonstreer een gebogen 

armklem meervoudig. 

5 Jime-waza Demonstreer een wurging 

meervoudig. 
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Thema 4 - Bewegingsvormen staande (nieuw aan te leren basistechnieken). 

1 Koshi-nage-

waza 

Uchi-mata (binnendijworp). De voor deze dangraad 

nieuw aan te leren basis-

technieken moeten worden 

gedemonstreerd in verdedi-

gingen. Elke basistechniek 

wordt tweemaal gedemon-

streerd. 

SP3 

(2) 

2 Te-nage-waza Kata-guruma (schouderwiel). 

3 Mae-kata-ashi-dori (been pak-

ken van voren). 

4 Sutemi-waza Ko-uchi-makikomi (klein van 

binnen meerollen). 

5 Maki-tomoe (meerollende buik-

worp). 

6 Tobi-kani-basami (gesprongen 

schaar) 

Thema 5 - Bewegingsvormen op de grond. 

Algemeen 

1 Demonstreer verdedigen vanaf de grond tegen 

staande aanvallen met hikomi-waza. 

Er moet vanaf de grond wor-

den verdedigd tegen aanval-

len vanuit vijf (5) verschil-

lende aanvalsrichtingen. 

SP 

(1) 

2 Demonstreer verdedigen tegen pakkingen, 

omvattingen en atemi-waza op de grond. 

Er moet worden verdedigd 

tegen aanvallen vanuit vijf 

(5) verschillende basisposi-

ties op de grond. 

3 Voer een grondgevecht uit (randori op de 

grond). demonstreer daarbij houdgrepen, 

klemmen, verwurgingen in de vijf basisposities. 

Uke brengt tori naar de 

grond waarna het grondge-

vecht begint. 

Nieuw aan te leren basistechnieken op de grond. 

1 Jime-waza Kata-te-jime (enkelzijdig ge-

duwde verwurging). 

De voor deze dangraad 

nieuw aan te leren basis-

technieken moeten worden 

gedemonstreerd in verdedi-

gingen op de grond of in een 

randori op de grond. Elke 

basistechniek wordt twee-

maal gedemonstreerd. 

SP3 

(2) 

2 Kata-juji-jime (enkelzijdig ge-

kruiste verwurging). 

3 Kata-ashi-jime (wreef of onder-

been verwurging). 

4 Ashi-sankaku-jime (driehoek-

verwurging met de benen). 

Thema 6 - Aanvalscombinaties. 

Demonstreer één (1) aanvalscombinatie, uitge-

voerd met slag, stoot of trap combinatie, gevolgd 

door het naar de grond brengen d.m.v. een worp of 

klem, afronding met uitschakeltechniek. 

De aanvalscombinatie wordt 

meerdere malen gedemon-

streerd. 

V 

C Thema 7 - Combinaties (indirecte combinaties). 

1 Nage-waza Demonstreer combinaties op 

vijf (5) verschillende worpen, 

vrije keuze. 

Uke valt aan, tori verdedigt, 

uke verhindert de uitvoering 

van de basistechniek, tori 

voert een indirecte combina-

tie uit. De manier van ver-

hindering (bv. ontwijken, 

blokkeren) moet duidelijk 

zijn. 

SP1 

(1) 

2 Kansetsu-waza Demonstreer combinaties op 

vier (4) verschillende klem-

men, vrije keuze. 

3 Jime-waza Demonstreer combinaties op 

één (1) wurging, vrije keuze. 
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Thema 8 - Overnames (verdedigen tegen jiu jitsu-technieken). 

1 Nage-waza Verdedig tegen twee (2) ver-

schillende worpen, vrije keuze. 

Tori valt aan, uke verdedigt 

met een basistechniek. Tori 

verhindert de uitvoering van 

deze basistechniek met een 

overname. 

SP1 

(1) 

2 Kansetsu-waza Verdedig tegen twee (2) ver-

schillende klemmen, vrije keu-

ze. 

3 Jime-waza Verdedigen tegen één (1) wur-

ging, vrije keuze. 

Thema 9 - Bijzondere opdrachten 

1 Demonstreer opbreng/transporteertechnieken, drie (3) maal vanuit een 

staande positie in combinatie met een verdediging, één (1) vanuit buiklig-

ging van de tegenstander na worp en één (1) maal vanuit een zittende posi-

tie van de tegenstander. 

SP 

(1) 

2 Demonstreer bevrijdingen m.b.v. atemi-waza (schop-, slag- en stoottech-

nieken), kyusho-waza (drukpunten) en hefboom en rotatiebewegingen tegen 

pakkingen en omvattingen voor, opzij en van achteren. 

Thema 10 - Ongewapende aanvallen 

1 Verdedig tegen de 6 pakkingen van de basisaanvallen met vooraanval. SP 

(1) 2 Verdedig tegen de 7 omvattingen van de basisaanvallen met vooraanval. 

3 Verdedig tegen de 6 stoten en trappen van de basisaanvallen met vooraan-

val. 

Thema 11 - Wapens 

1 Verdedig tegen de zes (6) gewapende aanvallen van de basisaanvallen met 

vooraanval. 

SP 

(1) 

2 Verdedig tegen vijf (5) verschillende stokaanvallen met de korte stok (kai-

bo) uit de aanvallenindex, de aanvaller wordt ontwapend en gecontroleerd 

of uitgeschakeld. 

3 Verdedig tegen vijf (5) verschillende mesaanvallen uit de aanvallenindex, de 

aanvaller wordt ontwapend en gecontroleerd of uitgeschakeld. 

Thema 12 - Vrije aanval/Randori 

1 Verdedig tegen één (1) vrij aanvallende, ongewapende aanvaller. SP 

(1) 2 Verdedig tegen één (1) vrij aanvallende, aanvaller gewapend met mes. 

3 Verdedig tegen één (1) vrij aanvallende, aanvaller gewapend met stok. 

1 Verdedig tegen twee (2) vrij aanvallende, ongewapende aanvallers. V 
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Tweede dan 

A Thema 1 - Kata. 

1 Demonstreer het ne-waza-jitsu-no-kata. V 

B Thema 2 - Atemi-waza, uke-waza. 

Algemeen. 

1 Demonstreer atemi-waza, op een door de part-

ner vastgehouden body- shield. 

Er worden zowel slagen, 

stoten als schoppen gede-

monstreerd. De atemi-

waza worden met een zo 

groot mogelijke impact op 

de body-shield uitgevoerd. 

SP 

(1) 

2 Demonstreer verdedigingen met uke-waza, ver-

plaatsingen en atemi-waza tegen verschillende 

aanvallen. 

Bij de verdedigingen past 

de kandidaat atemi-waza 

toe in effectieve combina-

ties. Hierbij worden zowel 

slagen, stoten en schop-

pen toegepast. Atemi-

waza worden op het tref-

vlak gestopt. 

Nieuwe atemi-waza en uke waza 

1 Uchi-waza Tetsui-uchi (hamervuistslag). De voor deze dangraad 

nieuw aan te leren basis-

technieken moeten worden 

gedemonstreerd in verde-

digingen. Elke basistech-

niek wordt tweemaal ge-

demonstreerd. 

SP3 

(1) 2 Geri-waza Ura-mawashi-geri (omgekeer-

de cirkeltrap). 

3 Mae-tobi-geri (gesprongen 

voorwaartse trap). 

Thema 3 - Meervoudigheid. 

1 Koshi-nage-waza Demonsteer een heupworp 

meervoudig. 

De door de kandidaat ge-

kozen basistechnieken uit 

de door de examinator ge-

kozen technieksubgroepen 

moeten telkens worden 

toegepast in verdedigingen 

tegen vier (4) verschillen-

de basisaanvallen, geko-

zen uit de vier (4) verschil-

lende basisaanvalgroepen, 

uit elke groep één. 

SP2 

(2) 

2 Ashi-nage waza Demonsteer een beenworp 

meervoudig. 

3 Te-nage-waza Demonstreer een arm- of 

schouderworp meervoudig. 

4 Ude-hishigi-waza Demonstreer een gestrekte 

armklem meervoudig. 

5 Ude-garami-waza Demonstreer een gebogen 

armklem meervoudig. 

6 Kote-kansetsu-

waza 

Demonstreer een polsklem 

meervoudig. 

7 Hadaka-jime-

waza 

Demonstreer een naakte ver-

wurging meervoudig. 

8 Eri-jime-waza Demonstreer een kledingwur-

ging meervoudig. 
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Thema 4 - Bewegingsvormen staande (nieuw aan te leren basistechnieken). 

1 Ashi-nage-waza Hiza-guruma (kniewiel). De voor deze dangraad 

nieuw aan te leren basis-

technieken moeten worden 

gedemonstreerd in verde-

digingen. Elke basistech-

niek wordt tweemaal ge-

demonstreerd. 

SP3 

(3) 2 Koshi-nage-waza Sode-tsuri-komi-goshi (om-

hooggetrokken heupworp aan 

de mouw). 

3 Te-nage-waza Morote-kubi-nage (voorwaart-

se nekworp). 

4 Uchiro-kubi-nage (achter-

waartse nekworp). 

5 Uchiro-kata-ashi-dori (been 

pakken van achteren). 

6 Uchi-kata-ashi-dori (been pak-

ken van binnen). 

7 Mae-sukui-nage (scheppen 

van voren). 

8 Yoko-sukui-nage (scheppen 

van opzij). 

 9 Uchiro-sukui-nage (scheppen 

van achteren). 

 

10 Morote-ude-juji seoi-nage 

(schouderworp met twee ar-

men voor gekruist). 

11 Age-seoi-otoshi (liftende 

schouderworp). 

12 Sutemi-waza Yoko-tomoe-nage (zijwaartse 

buikworp). 

1 Ude-hishigi-waza Ude-hishigi-ude-gatame (ge-

strekte armklem met de arm). 

De voor deze dangraad 

nieuw aan te leren basis-

technieken moeten worden 

gedemonstreerd in verde-

digingen. Elke basistech-

niek wordt tweemaal ge-

demonstreerd. 

SP3 

(2) 

2 Ude-garami-waza Soto-ude-garami (schouder-

torsie buitenzijde). 

3 Kubi-ude-garami (schouder-

torsie via de nek). 

4 Kote-kansetsu-

waza 

Gyaku-kote-mawashi (omge-

keerde gedraaide polsklem). 

5 Kuzure-kote-hineri (horizonta-

le verdraaiing). 

6 Ura-tekubi-gaeshi (omgekeer-

de polsdraai). 

7 Tsuki-kote-gaeshi (stotende 

buitenwaartse polsklem). 

8 Yubi-kansetsu-

waza 

Yubi-kansetsu-waza (vinger-

klemmen, 2 variaties). 

Thema 5 - Bewegingsvormen op de grond. 

Algemeen 

1 Demonstreer verdedigen vanaf de grond tegen 

staande aanvallen met hikomi-waza 

Er moet vanaf de grond 

worden verdedigd tegen 

aanvallen vanuit vijf (5) 

verschillende aanvalsrich-

tingen. 

SP 

(1) 
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2 Demonstreer verdedigen tegen pakkingen, om-

vattingen en atemi-waza op de grond 

Er moet worden verdedigd 

tegen aanvallen vanuit vijf 

(5) verschillende posities 

op de grond. 

3 Voer een grondgevecht uit (randori op de grond). 

Demonstreer daarbij houdgrepen, klemmen, 

verwurgingen in de vijf basisposities. 

Uke brengt tori naar de 

grond waarna het grond-

gevecht begint. 

Nieuw aan te leren basistechnieken op de grond. 

1 Ude-kansetsu-

waza 

Ude-hishigi-ashi-gatame (ge-

strekte armklem met het 

been). 

De voor deze dangraad 

nieuw aan te leren basis-

technieken moeten worden 

gedemonstreerd in verde-

digingen op de grond of in 

een randori op de grond. 

Elke nieuwe basistechniek 

wordt tweemaal gedemon-

streerd. 

SP3 

(3) 

2 Kubi-kansetsu-

waza 

Kubi-hishigi (gestrekte nek-

klem). 

3 Ashi-kansetsu-

waza 

Yoko-hiza-garami-ashi-gatame 

(zijwaartse gebogen knieklem 

met het been). 

4 Koshi-gaeshi (heupdraaiklem). 

5 Te-osae-hiza-basami (knieduw 

enkelruk). 

6 Eri-jime-waza Tsukomi-jime (duwende hand-

verwurging). 

7 Gyaku-kata-ha-jime (omge-

keerde insteekverwurging). 

8 Ashi-jime-waza Ashi-juji-jime (gekruiste ver-

wurging met de benen). 

9 Ushiro-sankaku-ashi-jime 

(driehoeksverwurging met de 

benen van achteren). 

 Thema 6 - Aanvalscombinaties. 

Demonstreer twee (2) verschillende aanvalscombina-

ties, uitgevoerd met slag, stoot trap combinaties, 

gevolgd door het naar de grond brengen d.m.v. een 

worp of klem, afronding met controle op de grond. 

De twee aanvalscombinaties moeten met verschil-

lende technieken en aanvalspatronen worden uitge-

voerd. 

Elke aanvalscombinatie 

wordt meerdere malen ge-

demonstreerd. 

V 

C Thema 7 - Combinaties (indirecte combinaties). 

1 Nage-waza Demonstreer combinaties op 

vijf (5) verschillende worpen, 

keuze kandidaat. 

Uke valt aan, tori verde-

digt, uke verhindert de uit-

voering van de basistech-

niek, tori voert een indirec-

te combinatie uit. De ma-

nier van verhindering (bv. 

Ontwijken, blokkeren) 

moet duidelijk zijn. 

SP1 

(1) 

2 Kansetsu-waza Demonstreer combinaties op 

vijf (5) verschillende klem-

men, keuze kandidaat. 

3 Jime-waza Demonstreer combinaties op 

twee (2) verschillende wurgin-

gen, keuze kandidaat. 

Thema 8. Overnames (verdedigen tegen Jiu Jitsu-technieken). 

1 Nage-waza Verdedig tegen drie (3) ver-

schillende worpen, keuze kan-

didaat. 

Tori valt aan, uke verdedigt 

met een basistechniek. Tori 

verhindert de uitvoering 

SP1 

(1) 
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2 Kansetsu-waza Verdedig, tegen drie (3) ver-

schillende klemmen, keuze 

kandidaat. 

van deze basistechniek met 

een overname. 

3 Jime-waza Verdedig tegen twee (2) ver-

schillende wurgingen, keuze 

kandidaat. 

Thema 9 -  Bijzondere opdrachten. 

1 Demonstreer verschillende opbreng/transporteertechnieken, drie (3) maal 

vanuit een staande positie in combinatie met een verdediging, één (1) vanuit 

buikligging van de tegenstander na worp en één (1) maal vanuit een zittende 

positie van de tegenstander. 

SP 

(1) 

2 Demonstreer bevrijdingen m.b.v. atemi-waza (schop-, slag- en stoottechnie-

ken), kyusho-waza (drukpunten) en hefboom en rotatiebewegingen tegen 

pakkingen en omvattingen voor, opzij en van achteren. 

3 Demonstreer bevrijdingen/ontsnappingen m.b.v. atemi-waza (schop-, slag- 

en stoottechnieken), kyusho-waza (drukpunten) en hefboom en rotatiebe-

wegingen tegen pakkingen en omvattingen op de grond. 

Thema 10 - Ongewapende aanvallen. 

1 Verdedig tegen de zes (6) pakkingen van de basisaanvallen met vooraanval. SP 

(1) 2 Verdedig tegen de zeven (7) omvattingen van de basisaanvallen met voor-

aanval. 

3 Verdedig tegen de zes (6) stoten en trappen van de basisaanvallen met 

vooraanval. 

Thema 11 - Wapens 

1 Verdedig tegen de zes (6) gewapende aanvallen van de basisaanvallen met 

vooraanval. 

SP 

(1) 

2 Verdedig tegen acht (8) verschillende stokaanvallen met de korte stok (Kai-

bo), uit de aanvallenindex (keuze kandidaat), de aanvaller wordt ontwapend 

en gecontroleerd of uitgeschakeld. 

3 Verdedig tegen acht (8) verschillende mesaanvallen uit de aanvallenindex 

(keuze kandidaat), de aanvaller wordt ontwapend en gecontroleerd of uitge-

schakeld. 

Thema 12 - Vrije aanval/randori 

1 Verdedig tegen één (1) vrij aanvallende, ongewapende aanvaller. SP 

(1) 2 Verdedig tegen één (1) vrij aanvallende, aanvaller gewapend met mes. 

3 Verdedig tegen één (1) vrij aanvallende, aanvaller gewapend met stok. 

1 Verdedig tegen twee (2) vrij aanvallende, ongewapende aanvallers. SP 

(1) 2 Verdedig tegen twee (2) vrij aanvallende aanvallers, gewapend met mes of 

stok. 
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Derde dan 

A Thema 1 - Kata 

1 Demonstreer het ebo-no-kata. V 

2 Demonstreer het ne-waza-jitsu-no-kata. 

B Thema 2 - Atemi-waza, uke-waza. 

Algemeen 

1 Demonstreer atemi-waza, op een door de 

partner vastgehouden body-shield. 

Er worden zowel slagen, stoten 

als schoppen gedemonstreerd. 

De atemi-waza worden met een 

zo groot mogelijke impact op de 

body- shield uitgevoerd. 

SP 

(1) 

2 Demonstreer verdedigingen met uke-waza, 

verplaatsingen en atemi-waza tegen ver-

schillende aanvallen. 

Bij de verdedigingen past de 

kandidaat atemi-waza toe in ef-

fectieve combinaties. Hierbij 

worden zowel slagen, stoten en 

schoppen toegepast. Atemi-

waza worden op het trefvlak ge-

stopt. 

Nieuwe Atemi-waza, uke waza. 

1 Tsuki-waza Nagashi-tsuki. De voor deze dangraad nieuw 

aan te leren basistechnieken 

moeten worden gedemonstreerd 

in verdedigingen. Elke basis-

techniek wordt tweemaal gede-

monstreerd. 

SP1 

(1) 2 Geri-waza Uchiro-ura-mawashi-geri 

(achterwaartse omgekeerde 

cirkeltrap). 

Thema 3 - Meervoudigheid. 

1 Koshi-nage -

waza 

Demonsteer een heupworp 

meervoudig. 

De door de kandidaat gekozen 

basistechnieken uit de door de 

examinator gekozen techniek-

subgroepen moeten telkens 

worden toegepast in verdedigin-

gen tegen vier (4) verschillende 

basisaanvallen, gekozen uit de 

vier (4) verschillende basisaan-

valgroepen, uit elke groep één. 

. 

SP2 

(2) 

2 Ashi-nage-

waza 

Demonstreer een beenworp 

meervoudig. 

3 Te-nage-waza Demonstreer een arm- of 

schouderworp meervoudig. 

4 Sutemi-waza Demonstreer een offerworp 

meervoudig. 

5 Ude-hishigi-

waza 

Demonstreer een gestrekte 

armklem meervoudig. 

6 Ude-garami-

waza 

Demonstreer een gebogen 

armklem meervoudig. 

7 Kote-

kansetsu- wa-

za 

Demonstreer polsklem 

meervoudig. 

8 Kansetsu-waza Demonstreer een zelf uitge-

kozen klem meervoudig. De 

klem mag geen arm (schou-

der)- of polsklem zijn. 

9 Hadaka-jime-

waza 

Demonstreer een naakte 

verwurging meervoudig. 

10 Eri-jime-waza Demonstreer een kleding-

verwurging meervoudig. 
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Thema 4 - Bewegingsvormen staande (nieuw aan te leren basistechnieken). 

1 Ashi-nage-

waza 

Ushiro-ura-ashi-barai (ge-

draaide achterwaartse been-

veeg). 

De voor deze dangraad nieuw 

aan te leren basistechnieken 

moeten worden gedemonstreerd 

in verdedigingen. Elke basis-

techniek wordt tweemaal gede-

monstreerd. 

SP3 

(2) 

2 Koshi-nage-

waza 

Hane-goshi (vleugelheup-

worp). 

3 Te-nage-waza Kubi-irimi-nage (ingaande 

worp). 

4 Kaiten-nage (wentelworp). 

5 Soto-kata-seoi-nage (schou-

derworp aan een zijde, bui-

tenkant). 

6 Sutemi-waza Mae-taware-gaeshi (rijst-

baalworp, voorzijde). 

7 Ushiro-taware-gaeshi (rijst-

baalworp, achterzijde). 

1 Ude-hishigi-

waza 

Ude-hishigi-ude-morote-juji-

gatame (twee armen ge-

kruist vlechten). 

De voor deze dangraad nieuw 

aan te leren basistechnieken 

moeten worden gedemonstreerd 

in verdedigingen. Elke basis-

techniek wordt tweemaal gede-

monstreerd. 

SP3 

(1) 

2 Ude-garami-

waza 

Gyaku-juji-age-ude-garami 

(heffen op de rug). 

3 Gyaku-soto-ude-garami 

(omgekeerde voor de borst 

gevlochten schoudertorsie). 

 Thema 5 - Bewegingsvormen op de grond. 

Algemeen. 

1 Demonstreer verdedigen vanaf de grond te-

gen staande aanvallen met hikomi-waza. 

Er moet vanaf de grond worden 

verdedigd tegen aanvallen van-

uit vijf (5) verschillende aanvals-

richtingen. 

SP 

(1) 

2 Demonstreer verdedigen tegen pakkingen, 

omvattingen en atemi-waza op de grond. 

Er moet worden verdedigd tegen 

aanvallen vanuit vijf (5) ver-

schillende posities op de grond. 

3 Voer een grondgevecht uit (randori op de 

grond). Demonstreer daarbij houdgrepen, 

klemmen, verwurgingen in de vijf basisposi-

ties. 

Uke brengt tori naar de grond 

waarna het grondgevecht be-

gint. 

Nieuw aan te leren basistechnieken op de grond. 

1 Ude-hishigi-

waza 

Ude-morote-juji-gatame. De voor deze dangraad nieuw 

aan te leren basistechnieken 

moeten worden gedemonstreerd 

in verdedigingen op de grond of 

in een randori op de grond. Elke 

basistechniek wordt tweemaal 

gedemonstreerd. 

SP3 

(2) 

2 Ude-garami-

waza 

Gyaku-ude-juji-age-garami. 

3 Seoi-ashi-ude-garami. 

4 Kote-

kansetsu-waza 

Tate-morote-te-kubi-garami 

(dubbele gestrekte polsbuig-

klem van boven). 

5 Mae-morote-te-kubi-garami 

(dubbele gestrekte polsbuig-

klem van voren). 

6 Kubi-kansetsu- 

waza 

Kubi-hishigi-ashi-gatame 

(gestrekte nekklem met het 

been). 
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7 Kubi hishigi-osae-gatame 

(gestrekte nekklem van bo-

ven met de handen). 

8 Jime-waza Morote-jime (verwurging 

met twee armen). 

9 Tate-hadaka-jime (naakte 

verwurging van boven). 

10 Ashi-kansetsu- 

waza 

Hiza-hishigi-te-gatame (ge-

strekte knieklem met de 

hand). 

11 Koshi-garami (gebogen 

heupklem). 

Thema 6 - Aanvalscombinaties. 

Demonstreer drie (3) verschillende aanvalscom-

binaties, uitgevoerd met slag-, stoot-, trap-

combinatie, gevolgd door het naar de grond 

brengen d.m.v. een worp of klem, afronding 

met controle op de grond. De aanvalscombina-

ties moeten met verschillende technieken en 

aanvalspatronen worden uitgevoerd. 

Eke aanvalscombinatie wordt 

meerdere malen gedemon-

streerd. 

V 

C Thema 7 - Combinaties (indirecte combinaties). 

1 Nage-waza Demonstreer combinaties op 

vijf (5) verschillende worpen, 

keuze kandidaat. 

Uke valt aan, tori verdedigt, uke 

verhindert de uitvoering van de 

basistechniek, tori voert een in-

directe combinatie uit. De ma-

nier van verhindering (bv. ont-

wijken, blokkeren) moet duide-

lijk zijn. 

SP1 

(1) 

2 Kansetsu-waza Demonstreer combinaties op 

vijf (5) verschillende klem-

men, keuze kandidaat. 

3 Jime-waza Demonstreer combinaties op 

twee (2) verschillende wur-

gingen, keuze kandidaat. 

Thema 8 - Overnames (verdedigen tegen jiu jitsu-technieken). 

1 Nage-waza Verdedig tegen drie (3) ver-

schillende worpen, keuze 

kandidaat 

Tori valt aan, uke verdedigt met 

een basistechniek. Tori verhin-

derd de uitvoering van deze ba-

sistechniek met een overname. 

SP1 

(1) 

2 Kansetsu-waza Verdedig tegen drie (3) ver-

schillende klemmen, keuze 

kandidaat 

3 Jime-waza Verdedig tegen twee (2) ver-

schillende wurgingen, keuze 

kandidaat 

Thema 9 - Bijzondere opdrachten. 

1 Demonstreer verschillende opbreng/transporteertechnieken, drie (3) maal 

vanuit een staande positie in combinatie met een verdediging, twee (2) van-

uit buikligging van de tegenstander na worp en twee(2) maal vanuit een zit-

tende positie van de tegenstander. 

SP 

(1) 

2 Demonstreer bevrijdingen/ontsnappingen m.b.v. atemi-waza (schop-, slag- 

en stoottechnieken), kyusho-waza (drukpunten) en hefboom en rotatiebewe-

gingen tegen pakkingen en omvattingen voor, opzij en van achteren door 

twee tegenstanders. 

3 Demonstreer bevrijdingen/ontsnappingen m.b.v. atemi-waza (schop-, slag- 

en stoottechnieken), kyusho-waza (drukpunten) en hefboom en rotatiebewe-

gingen tegen pakkingen en omvattingen op de grond vanuit verschillende po-
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sities. 

 Thema 10 - Ongewapende aanvallen. 

1 Verdedig tegen pakkingen staande, vijf (5) 

aanvallen uit de aanvallenindex, keuze kandi-

daat. 

De door de kandidaat gekozen 

aanvallen uit de aanvallenin-

dex mogen geen deel uitma-

ken van de basisaanvallen 

SP 

(1) 

2 Verdedig tegen omvattingen staande: vijf (5) 

aanvallen uit de aanvallenindex, met vooraan-

val, keuze kandidaat. 

3 Verdedig tegen slagen, stoten en schoppen, 

vijf (5) aanvallen uit de aanvallenindex , met 

vooraanval, keuze kandidaat. 

Thema 11 - Wapens. 

1 Verdedig tegen de acht (8) stokaanvallen met de kaibo uit de aanvallenindex, 

bij de verdediging wordt de aanvaller ontwapend en gecontroleerd, eindcon-

trole vindt plaats d.m.v. de stok.  

Bij verdedigingen toepassen: 

Kaibo-ebi-jime-waza (geschaarde wurging met de stok). 

Kaibo-ebi-ude-kansetsu-waza (geschaarde klem op de arm). 

Kaibo-ebi-ashi-kansetsu-waza (geschaarde klemmen op het been). 

SP 

(1) 

2 Verdedig tegen bedreiging met een mes, vier (4) richtingen/situaties uit de 

aanvallenindex (keuze kandidaat), de aanvaller wordt ontwapend en gecon-

troleerd of uitgeschakeld. 

3 Verdedig tegen bedreiging met een vuistvuurwapen, drie (3) richtin-

gen/situaties uit de aanvallenindex (keuze kandidaat), de aanvaller wordt 

ontwapend en gecontroleerd of uitgeschakeld. 

1 Verdedig tegen 8 verschillende mesaanvallen uit de aanvallenindex (keuze 

kandidaat), de aanvaller wordt ontwapend en gecontroleerd of uitgeschakeld. 

V 

Thema 12 - Vrije aanval/Randori. 

1 Verdedig tegen één (1) vrij aanvallende, ongewapende aanvaller. SP 

(1) 2 Verdedig tegen één (1) vrij aanvallende, aanvaller gewapend met mes. 

3 Verdedig tegen één (1) vrij aanvallende, aanvaller gewapend met stok. 

1 Verdedig tegen twee (2) vrij aanvallende, ongewapende aanvallers. SP 

(1) 2 Verdedig tegen twee (2) vrij aanvallende aanvallers, gewapend met mes of 

stok. 
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Vierde dan 

A Thema 1 - Kata. 

1 Demonstreer het ebo-no-kata. V 

2 Demonstreer het ne-waza-jitsu-no-kata. 

3 Demonstreer het goshin-jitsu-no-kata. 

B Thema 2 - Atemi-waza, uke-waza. 

Algemeen 

1 Demonstreer atemi-waza, op een door de partner 

vastgehouden body- shield. 

Er worden zowel slagen, sto-

ten als schoppen gedemon-

streerd. De atemi-waza wor-

den met een zo groot mogelij-

ke impact op de body-shield 

uitgevoerd. 

SP 

(1) 

2 Demonstreer verdedigingen met uke-waza, ver-

plaatsingen en atemi-waza 

tegen verschillende aanvallen. 

Bij de verdedigingen past de 

kandidaat atemi-waza toe in 

effectieve combinaties. Hierbij 

worden zowel slagen, stoten 

en schoppen toegepast. Ate-

mi-waza worden op het tref-

vlak gestopt. 

Nieuwe bewegingsvormen met wapens. 

1 Tanto-waza Toon acht (8) verschillende mes-

aanvallen met zowel snij- en 

steekbewegingen. 

De aanvallen worden gede-

monstreerd in een solo-vorm. 

SP 

(1) 

2 Kaibo-waza Demonstreer atemi-waza met de 

kaibo, acht (8) stuks slagen en 

stoten. 

3 Hanbo-waza Demonstreer atemi-waza met de 

hanbo, acht (8) stuks slagen en 

stoten (tweehandig). 

Thema 3 - Meervoudigheid. 

1 Koshi-nage -

waza 

Demonsteer een heupworp meer-

voudig. 

De door de kandidaat gekozen 

basistechnieken uit de door de 

examinator gekozen techniek-

subgroepen moeten telkens 

worden toegepast in verdedi-

gingen tegen vier (4) verschil-

lende basisaanvallen, gekozen 

uit de vier (4) verschillende 

basisaanvalgroepen, uit elke 

groep één. 

. 

SP2 

(3) 

2 Ashi-nage-waza Demonstreer een beenworp 

meervoudig. 

3 Te-nage-waza Demonstreer een arm- of schou-

derworp meervoudig. 

4 Sutemi-waza Demonstreer een offerworp 

meervoudig. 

5 Ude-hishigi-

waza 

Demonstreer een gestrekte arm-

klem meervoudig. 

6 Ude-garami-

waza 

Demonstreer een gebogen arm-

klem meervoudig. 

7 Kote-kansetsu-

waza 

Demonstreer polsklem meervou-

dig. 

8 Kansetsu-waza Demonstreer een zelf uitgekozen 

klem meervoudig. De klem mag 

geen arm (schouder)- of polsklem 

zijn. 

9 Hadaka-jime- Demonstreer een naakte verwur-
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waza ging meervoudig. 

10 Eri-jime-waza Demonstreer een kledingverwur-

ging meervoudig. 

Thema 4 - Bewegingsvormen staande (nieuw aan te leren basistechnieken). 

1 Ashi-nage-waza Uchiro-o-uchi-gari (achterwaartse 

beencirkelhaak). 

De voor deze dangraad nieuw 

aan te leren basistechnieken 

moeten worden gedemon-

streerd in verdedigingen. Elke 

basistechniek wordt tweemaal 

gedemonstreerd. 

SP3 

(3) 

2 Koshi-nage-

waza 

Utsuri-goshi (wisselheupworp). 

3 Te-nage-waza Kiri-otoshi (klievende worp). 

4 Ude-kime-nage (armklemworp). 

5 Hiji-otoshi (elleboogworp). 

6 Ashi-seoi-nage (schouderworp via 

knieholte). 

7 Sutemi-waza Yoko-wakare (zijwaartse split). 

 Basistechnieken staande vrije keuze van de kandidaat. 

1 Ashi-nage-waza Demonstreer vier (4) verschillen-

de beenworpen. 

De kandidaat kiest de basis-

technieken en de aanval 

waarbij de basistechniek ge-

demonstreerd wordt. De exa-

minator bepaalt de techniek-

subgroepen. 

De basistechnieken kunnen 

worden gekozen uit alle reeds 

beheerste basistechnieken. 

SP 2 

(2) 

2 Koshi-nage-

waza 

Demonstreer vier (4) verschillen-

de heupworpen. 

3 Te-nage-waza Demonstreer vier (4) verschillen-

de arm- of schouderworpen. 

4 Sutemi-waza Demonstreer vier (4) verschillen-

de offerworpen. 

5 Ude-hishigi-

waza 

Demonstreer vier (4) verschillen-

de gestrekte armklemmen. 

6 Ude-garami-

waza 

Demonstreer vier (4) verschillen-

de gebogen armklemmen. 

7 Kote-kansetsu-

waza 

Demonstreer vier (4) verschillen-

de polsklemmen. 

8 Yubi-kansetsu-

waza 

Demonstreer twee (2) verschil-

lende vingerklemmen. 

9 Kubi-kansetsu-

waza 

Demonstreer twee (2) verschil-

lende nekklemmen. 

10 Hadaka-jime-

waza 

Demonstreer twee(2) verschillen-

de naakte verwurgingen. 

11 Eri-jime-waza. Demonstreer twee (2) verschil-

lende kledingverwurgingen. 

Thema 5 - Bewegingsvormen op de grond. 

Algemeen. 

1 Demonstreer verdedigen vanaf de grond tegen 

staande aanvallen met hikomi-waza. 

Er moet vanaf de grond wor-

den verdedigd tegen aanvallen 

vanuit vijf (5) verschillende 

aanvalsrichtingen. 

SP 

(1) 

2 Demonstreer verdedigen tegen pakkingen, omvat-

tingen en atemi-waza op de grond. 

Er moet worden verdedigd te-

gen aanvallen vanuit vijf (5) 

verschillende posities op de 

grond. 

3 Voer een grondgevecht uit (randori op de grond). 

Demonstreer daarbij houdgrepen, klemmen, ver-

wurgingen in de vijf basisposities. 

Uke brengt tori naar de grond 

waarna het grondgevecht be-

gint. 
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Nieuw aan te leren basistechnieken op de grond. 

1 Eri-jime-waza Okuri-eri-jime (slippende kraag 

verwurging). 

De voor deze dangraad nieuw 

aan te leren basistechnieken 

moeten worden gedemon-

streerd in verdedigingen op de 

grond of in een randori op de 

grond. Elke techniek wordt 

tweemaal gedemonstreerd. 

V 

2 Do-jime-waza Do-jime (nierschaar). 

Basistechnieken op de grond vrije keuze van de kandidaat. 

1 Ude-hishigi-

waza 

Demonstreer gestrekte arm-

klemmen vanuit drie (3) posities. 

De kandidaat kiest de basis-

techniek en de situatie waarin 

hij deze techniek demon-

streert. Dit kan zowel in een 

verdediging op de grond als in 

een randori op de grond. 

De basistechnieken worden 

door de kandidaat gekozen uit 

alle reeds aangeleerde basis-

technieken. De examinator 

bepaalt de te demonstreren 

technieksubgroepen. 

SP2 

(2) 

2 Ude-garami-

waza 

Demonstreer gebogen armklem-

men vanuit drie (3) posities. 

3 Kote-kansetsu-

waza 

Demonstreer polsklemmen vanuit 

twee (2) posities. 

4 Yubi-kansetsu-

waza 

Demonstreer vingerklemmen 

vanuit twee (2) posities. 

5 Kubi-kansetsu-

waza 

Demonstreer nekklemmen vanuit 

drie (3) posities. 

6 Ashi-kansetsu-

waza, koshi-

kansetsu-waza 

Demonstreer voet-, knie en 

heupklemmen vanuit drie (3) po-

sities. 

7 Hadaka-jime-

waza 

Demonstreer naakte verwurgin-

gen vanuit twee (2) posities. 

8 Eri-jime-waza Demonstreer kledingverwurgin-

gen vanuit twee (2) posities. 

9 Ashi-jime-waza Demonstreer verwurgingen 

m.b.v. de benen vanuit drie (3) 

posities. 

Thema 6 - Aanvalscombinaties. 

Demonstreer vier (4) aanvalscombinaties, uitgevoerd 

met slag, stoot trap combinaties, gevolgd door het 

naar de grond brengen d.m.v. een worp of klem, af-

ronding met controle op de grond. De aanvalscombi-

naties moeten met verschillende technieken en aan-

valspatronen worden uitgevoerd. 

Eke aanvalscombinatie wordt 

meerdere malen gedemon-

streerd. 

V 

C Thema 7 - Combinaties (indirecte combinaties). 

1 Nage-waza Combineer op zes (6) verschillen-

de worpen, keuze kandidaat. 

Uke valt aan, tori verdedigt, 

uke verhindert de uitvoering 

van de basistechniek, tori 

voert een indirecte combinatie 

uit. De manier van verhinde-

ring (bv. ontwijken, blokke-

ren) moet duidelijk zijn. 

SP1 

(1) 

2 Kansetsu-waza Combineer op zes (6) verschillen-

de klemmen, keuze kandidaat. 

3 Jime-waza Combineer op drie (3) verschil-

lende wurgingen, keuze kandi-

daat. 

Thema 8 - Overnames (verdedigen tegen jiu jitsu-technieken). 

1 Nage-waza Verdedig tegen vier (4) verschil-

lende worpen, keuze kandidaat. 

Tori valt aan, uke verdedigt 

met een basistechniek. Tori 

verhindert de uitvoering van 

deze basistechniek met een 

overname. 

SP1 

(1) 

2 Kansetsu-waza Verdedig tegen vier (4) verschil-

lende klemmen, keuze kandidaat. 

3 Jime-waza Verdedig tegen drie (3) verschil-
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lende wurgingen, keuze kandi-

daat. 

Thema 9 - Bijzondere opdrachten. 

1 Biedt hulp aan aangevallen derden, vijf situaties staande. De situatie wordt daar-

bij gecontroleerd, de veiligheid van de derde en de eigen veiligheid wordt daarbij 

geborgd. 

V 

2 Demonstreer verschillende opbreng/transporteertechnieken, vier (4) maal vanuit 

een staande positie in combinatie met een verdediging, twee (2) vanuit buiklig-

ging van de tegenstander na worp en twee(2) maal vanuit een zittende positie 

van de tegenstander. 

SP 

(1) 

3 Demonstreer bevrijdingen/ontsnappingen m.b.v. atemi-waza (schop-, slag- en 

stoottechnieken), kyusho-waza (drukpunten) en hefboom en rotatiebewegingen 

tegen pakkingen en omvattingen voor, opzij en van achteren door twee tegen-

standers. 

4 Demonstreer bevrijdingen/ontsnappingen m.b.v. atemi-waza (schop-, slag- en 

stoottechnieken), kyusho-waza (drukpunten) en hefboom en rotatiebewegingen 

tegen pakkingen en omvattingen op de grond. 

Thema 10 - Ongewapende aanvallen. 

1 Verdedig tegen pakkingen staande, vijf (5) aanvallen 

uit de aanvallenindex, met vooraanval, keuze exami-

nator. 

De door de examinator 

uit te kiezen aanvallen uit 

de aanvallenindex maken 

geen deel uit van de ba-

sisaanvallen. 

SP 

(1) 

2 Verdedig tegen pakkingen en omvattingen op de 

grond, vijf (5) aanvallen uit de aanvallenindex, met 

vooraanval, keuze examinator. 

3 Verdedig tegen omvattingen, vijf (5) aanvallen uit de 

aanvallenindex , met vooraanval, keuze examinator. 

4 Verdedig tegen slagen, stoten en schoppen, vijf (5) 

aanvallen uit de aanvallenindex, met vooraanval, keu-

ze examinator. 

Thema 11 - Wapens. 

1 Verdedig tegen vijf (5) tweehandige stokaanvallen met de lange stok, circa 1,10 

m (hanbo) uit de aanvallenindex, de aanvaller wordt ontwapend en gecontro-

leerd of uitgeschakeld met behulp van de stok. 

Bij verdedigingen toepassen: hanbo-atemi-waza (stoten, slagen met de stok), 

Hanbo-nage-waza (werpen met gebruik van de stok). 

Hanbo-kansetsu-waza (klemmen met gebruik van de stok). 

Hanbo-jime-waza.(wurgen met behulp van de stok). 

SP 

(1) 

2 Verdedig met de korte stok (kaibo) tegen vijf (5) stuks door de examinator op te 

geven basisaanvallen. 

Bij verdedigingen toepassen: 

Kaibo-atemi-waza (stoten, slagen met de stok). 

Kaibo-ebi-jime-waza (geschaarde wurgingen met de stok). 

Kaibo-ebi-ude-kansetsu-waza (geschaarde klemmen op de arm). 

Kaibo-ebi-ashi-kansetsu-waza (geschaarde klemmen op het been). 

3 Verdedig tegen aanvallen met een touw of ketting, twee (2) wurgingen en drie 

(3) slagbewegingen, uit de aanvallenindex, keuze van de kandidaat. 

1 Verdedig tegen zes (6) gewapende aanvallen van de basisaanvallen met voor-

aanval, de vooraanval wordt ook met het wapen uitgevoerd. 

SP 

(1) 
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2 Verdedig tegen acht (8) verschillende stokaanvallen met de kaibo uit de aanval-

lenindex, bij de verdediging wordt de aanvaller ontwapend en gecontroleerd, 

eindcontrole vindt plaats d.m.v. De stok. 

Bij verdedigingen toepassen: 

Kaibo-ebi-jime-waza (geschaarde wurging met de stok). 

Kaibo-ebi-ude-kansetsu-waza (geschaarde klem op de arm). 

Kaibo-ebi-ashi-kansetsu-waza (geschaarde klemmen op het been). 

3 Verdedig tegen bedreiging met een mes, vier (4) richtingen/situaties uit de aan-

vallenindex naar keuze van de kandidaat, de aanvaller wordt ontwapend en ge-

controleerd of uitgeschakeld. 

4 Verdedig tegen bedreiging met een vuistvuurwapen, drie (3) richtingen/situaties 

uit de aanvallenindex naar keuze van de kandidaat, de aanvaller wordt ontwa-

pend en gecontroleerd of uitgeschakeld. 

 Thema 12 - Vrije aanval/randori. 

1 Verdedig tegen één (1) vrij aanvallende, ongewapende aanvaller. SP 

(1) 2 Verdedig tegen één (1) vrij aanvallende, aanvaller gewapend met mes 

3 Verdedig tegen één (1) vrij aanvallende, aanvaller gewapend met stok 

1 Verdedig tegen twee (2) vrij aanvallende, ongewapende aanvallers. SP 

(1) 2 Verdedig tegen twee (2) vrij aanvallende aanvallers, gewapend met mes of stok 
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Vijfde dan 

 

A 

Thema 1 - Kata. 

1 Demonstreer het ebo-no-kata. V 

2 Demonstreer het ne-waza-jitsu-no-kata. 

3 Demonstreer het goshin-jitsu-no-kata. 

4 Demonstreer het kime-no-kata. 

B Thema 2 - Atemi-waza, uke-waza. 

Algemeen. 

1 Demonstreer atemi-waza, op een door de 

partner vastgehouden body-shield. 

Er worden slagen, stoten en 

schoppen gedemonstreerd. 

De atemi-waza worden met 

een zo groot mogelijke im-

pact op de body-shield uitge-

voerd. 

SP 

(1) 

2 Demonstreer verdedigingen met uke-waza, 

verplaatsingen en atemi-waza tegen verschil-

lende aanvallen. 

Bij de verdedigingen past de 

kandidaat atemi-waza toe in 

effectieve combinaties. Hierbij 

worden slagen, stoten en 

schoppen toegepast. Atemi-

waza worden op het trefvlak 

gestopt. 

Nieuwe bewegingsvormen met wapens. 

1 Tanto-waza Toon acht (8) verschillende 

mesaanvallen met zowel 

snij- en steekbewegingen. 

De aanvallen worden gede-

monstreerd in een solo-vorm. 

SP2 

(1) 

2 Kaibo-waza Demonstreer atemi-waza 

met de kaibo, acht (8) 

stuks slagen en stoten. 

3 Hanbo-waza Demonstreer atemi-waza 

met de hanbo, acht (8) 

stuks slagen en stoten 

(tweehandig). 

Thema 3 - Meervoudigheid. 

1 Koshi-nage -waza Demonsteer een heupworp 

meervoudig. 

De door de kandidaat geko-

zen basistechnieken uit de 

door de examinator gekozen 

technieksubgroepen moeten 

telkens worden toegepast in 

verdedigingen tegen vier (4) 

verschillende basisaanvallen, 

gekozen uit de vier (4) ver-

schillende basisaanvalgroe-

pen, uit elke groep één. 

SP2 

(3) 

2 Ashi-nage-waza Demonstreer een been-

worp meervoudig. 

3 Te-nage-waza Demonstreer een arm- of 

schouderworp meervoudig. 

4 Sutemi-waza Demonstreer een offerworp 

meervoudig. 

5 Ude-hishigi-waza Demonstreer een gestrekte 

armklem meervoudig. 

6 Ude-garami-waza Demonstreer een gebogen 

armklem meervoudig. 

7 Kote-kansetsu-

waza 

Demonstreer polsklem 

meervoudig. 

8 Kansetsu-waza Demonstreer een zelf uit-

gekozen klem meervoudig. 
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De klem mag geen arm 

(schouder)- of polsklem 

zijn. 

9 Hadaka-jime-waza Demonstreer een naakte 

verwurging meervoudig. 

10 Eri-jime-waza Demonstreer een kleding-

verwurging meervoudig. 

Thema 4 - Bewegingsvormen staande (nieuw aan te leren basistechnieken). 

Nieuwe basistechnieken staande. 

1 Te-nage-waza Uki-otoshi (vlottende 

worp). 

De voor deze dangraad nieuw 

aan te leren technieken moe-

ten worden gedemonstreerd 

in verdedigingen. Elke tech-

niek wordt tweemaal gede-

monstreerd. 

SP3 

(2) 

2 Sutemi-waza Ura-nage (achterwaartse 

offerworp). 

3 Yoko-otoshi (zijwaartse of-

ferworp). 

 Basistechnieken staande vrije keuze van de kandidaat. 

1 Ashi-nage-waza Demonstreer vijf (5) ver-

schillende beenworpen. 

De kandidaat kiest de basis-

technieken en de aanval 

waarbij de basistechniek ge-

demonstreerd wordt. De 

examinator bepaalt de tech-

nieksubgroepen. 

De basistechnieken kunnen 

worden gekozen uit alle reeds 

beheerste basistechnieken. 

SP2 

(2) 

2 Koshi-nage-waza Demonstreer vijf (5) ver-

schillende heupworpen. 

3 Te-nage-waza Demonstreer vijf (5) ver-

schillende arm-of schou-

derworpen. 

4 Sutemi-waza Demonstreer vijf (5) ver-

schillende offerworpen 

5 Ude-hishigi-waza Demonstreer vijf (5) ver-

schillende gestrekte arm-

klemmen. 

6 Ude-garami-waza Demonstreer vijf (5) ver-

schillende gebogen arm-

klemmen of schouder-

klemmen. 

7 Kote-kansetsu-

waza 

Demonstreer vijf (5) ver-

schillende polsklemmen. 

8 Yubi-kansetsu-

waza 

Demonstreer twee (2) ver-

schillende vingerklemmen. 

9 Kubi-kansetsu-

waza. 

Demonstreer twee (2) ver-

schillende nekklemmen. 

10 Hadaka-jime-

waza. 

Demonstreer drie (3) ver-

schillende naakte verwur-

gingen. 

11 Eri-jime-waza. Demonstreer drie (3) ver-

schillende kledingverwur-

gingen. 

Thema 5 - Bewegingsvormen op de grond. 

Algemeen. 

1 Demonstreer verdedigen vanaf de grond te-

gen staande aanvallen met hikomi-waza. 

Er moet vanaf de grond wor-

den verdedigd tegen aanval-

len vanuit vijf (5) verschillen-

de aanvalsrichtingen. 

SP 

(1) 
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2 Demonstreer verdedigen tegen pakkingen, 

omvattingen en atemi-waza op de grond. 

Er moet worden verdedigd 

tegen aanvallen vanuit vijf 

(5) verschillende posities op 

de grond. 

3 Voer een grondgevecht uit (randori op de 

grond). Demonstreer daarbij houdgrepen, 

klemmen, verwurgingen in de vijf basisposi-

ties. 

Uke brengt tori naar de grond 

waarna het gondgevecht be-

gint. 

Nieuw aan te leren basistechnieken op de grond. 

1 Eri-jime-waza Ohten-jime De voor deze dangraad nieuw 

aan te leren techniek moeten 

worden gedemonstreerd in 

verdedigingen op de grond of 

in een randori op de grond en 

wordt twee maal gedemon-

streerd. 

V 

2 Do-jime-waza Do-jime 

Basistechnieken op de grond vrije keuze van de kandidaat. 

1 Ude-hishigi-waza Demonstreer gestrekte 

armklemmen vanuit vier 

(4) posities. 

De kandidaat kiest de basis-

techniek en de situatie waarin 

hij deze techniek demon-

streert. Dit kan zowel in een 

verdediging op de grond als 

in een randori op de grond. 

De basistechnieken worden 

door de kandidaat gekozen 

uit alle reeds aangeleerde ba-

sistechnieken. De examinator 

bepaalt de te demonstreren 

technieksubgroepen. 

SP2 

(2) 

2 Ude-garami-waza Demonstreer gebogen 

armklemmen vanuit vier 

(4) posities. 

3 Kote-kansetsu-

waza 

Demonstreer polsklemmen 

vanuit drie (3) posities. 

4 Yubi-kansetsu-

waza 

Demonstreer vingerklem-

men vanuit drie (3) posi-

ties. 

5 Kubi-kansetsu-

waza 

Demonstreer nekklemmen 

vanuit vier (4) posities. 

6 Ashi-kansetsu-

waza 

Demonstreer beenklem-

men en/of heupklemmen 

vanuit vier (4) posities. 7 Koshi-kansetsu-

waza 

8 Hadaka-jime-

waza 

Demonstreer naakte ver-

wurgingen vanuit drie (3) 

posities. 

9 Eri-jime-waza. Demonstreer kledingver-

wurgingen vanuit drie (3) 

posities. 

10 Ashi-jime-waza. Demonstreer verwurging 

m.b.v. De benen vanuit 

vier (4) posities. 

 Thema 6 - Aanvalscombinaties 

Demonstreer vier (4) verschillende aanvalscombi-

naties, uitgevoerd met slag, stoot trap combina-

ties, gevolgd door het naar de grond brengen 

d.m.v. een worp of klem, afronding met controle 

op de grond. De aanvalscombinaties moeten met 

verschillende technieken en aanvalspatronen wor-

den uitgevoerd. 

 

Eke aanvalscombinatie wordt 

meerdere malen gedemon-

streerd. 

V 
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C Thema 7 - Combinaties (indirecte combinaties). 

1 Nage-waza Combineer op zeven (7) 

verschillende worpen, keu-

ze kandidaat. 

Uke valt aan, tori verdedigt, 

uke verhindert de uitvoering 

van de basistechniek, tori 

voert een indirecte combina-

tie uit. De manier van verhin-

dering (bv. ontwijken, blokke-

ren) moet duidelijk zijn. 

SP 

(1) 

2 Kansetsu-waza Combineer op zeven (7) 

verschillende klemmen, 

keuze kandidaat. 

3 Jime-waza Combineer op vier (4) ver-

schillende wurgingen, keu-

ze kandidaat. 

Thema 8 - Overnames (verdedigen tegen jiu jitsu-technieken). 

1 Nage-waza Verdedig tegen vijf (5) 

verschillende worpen, keu-

ze kandidaat. 

Tori valt aan, uke verdedigt 

met een basistechniek. Tori 

verhindert de uitvoering van 

deze basistechniek met een 

overname. 

SP 

(1) 

2 Kansetsu-waza Verdedig tegen vijf(5) ver-

schillende klemmen, keuze 

kandidaat. 

3 Jime-waza Verdedig tegen drie (3) 

verschillende wurgingen, 

keuze kandidaat. 

Thema 9 - Bijzondere opdrachten. 

1 Biedt hulp aan aangevallen derden, vijf (5) situaties staande en vijf (5) si-

tuaties op de grond. De situatie wordt daarbij gecontroleerd, de veiligheid 

van de derde en de eigen veiligheid wordt daarbij geborgd. 

V 

1 Demonstreer verschillende opbreng/transporteertechniek technieken, vier 

(4) maal vanuit een staande positie in combinatie met een verdediging, 

twee (2) vanuit buikligging van de tegenstander na worp of klem en 

twee(2) maal vanuit een zittende positie van de tegenstander. 

SP 

(1) 

2 Demonstreer bevrijdingen/ontsnappingen m.b.v. atemi-waza (schop-, slag- 

en stoottechnieken), kyushu-waza (drukpunten) en hefboom en rotatiebe-

wegingen tegen pakkingen en omvattingen voor, opzij en van achteren met 

twee tegenstanders. 

3 Demonstreer bevrijdingen/ontsnappingen m.b.v. atemi-waza (schop-, slag- 

en stoottechnieken), kyushu-waza (drukpunten) en hefboom en rotatiebe-

wegingen tegen pakkingen en omvattingen op de grond. 

Thema 10 - ongewapende aanvallen. 

1 Verdedig tegen pakkingen staande: vijf (5) 

aanvallen uit de aanvallenindex, met vooraan-

val, keuze examinator. 

De door de examinator uit 

te kiezen aanvallen uit de 

aanvallenindex maken geen 

deel uit van de basisaanval-

len 

SP 

(1) 

2 Verdedig tegen pakkingen en omvattingen op 

de grond: vijf (5) aanvallen uit de aanvallenin-

dex, met vooraanval, keuze examinator. 

3 Verdedig tegen omvattingen: vijf (5) andere 

aanvallen uit de aanvallenindex, met vooraan-

val, keuze examinator. 

4 Verdedig tegen slagen, stoten en schoppen: 

vijf (5) aanvallen uit de aanvallenindex, met 

vooraanval, keuze examinator. 
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Thema 11 - wapens. 

1 Verdedig met de lange stok tegen vijf (5) door de examinator op te geven 

aanvallen uit de basisaanvallen. 

Bij verdedigingen toepassen: 

Hanbo-atemi-waza (stoten, slagen met de stok). 

Hanbo-nage-waza (werpen met gebruik van de stok). 

Hanbo-kansetsu-waza (klemmen met gebruik van de stok). 

Hanbo-jime-waza.(wurgen met behulp van de stok). 

V 

1 Verdedig tegen bedreiging met een mes, uit vier (4) richtingen/situaties uit 

de aanvallenindex naar keuze van de kandidaat, de aanvaller wordt ontwa-

pend en gecontroleerd of uitgeschakeld. 

SP 

(1) 

2 Verdedig tegen bedreiging met een vuistvuurwapen, uit drie (3) richtin-

gen/situaties uit de aanvallenindex, naar keuze van de kandidaat, de aan-

valler wordt ontwapend en gecontroleerd of uitgeschakeld. 

3 Verdedig tegen vijf (5) tweehandige basis-stokaanvallen met de hanbo 

(lange stok, circa 1,10 m) uit de aanvallenindex, keuze kandidaat, de aan-

valler wordt ontwapend en gecontroleerd of uitgeschakeld met behulp van 

de stok. 

Bij verdedigingen toepassen: 

Hanbo-atemi-waza (stoten, slagen met de stok). 

Hanbo-nage-waza (werpen met gebruik van de stok). 

Hanbo-kansetsu-waza (klemmen met gebruik van de stok). 

Hanbo-jime-waza.(wurgen met behulp van de stok). 

4 Verdedig met de korte stok tegen vijf (5) door de examinator op te geven 

basisaanvallen. 

Bij verdedigingen toepassen: 

Kaibo-atemi-waza (stoten, slagen met de stok). 

Kaibo-ebi-jime-waza (geschaarde wurgingen met de stok). 

Kaibo-ebi-ude-kansetsu-waza (geschaarde klemmen op de arm). 

Kaibo-ebi-ashi-kansetsu-waza (geschaarde klemmen op het been). 

  

5 Verdedigen tegen aanvallen met een touw of ketting, twee (2) wurgingen 

en drie (3) slagbewegingen, uit de aanvallenindex, keuze kandidaat. Het 

touw of de ketting moet worden gebruikt voor eindcontrole. 

Thema 12 - Vrije aanval/randori. 

1 Verdedig tegen één (1) vrij aanvallende, ongewapende aanvaller: SP 

(1) 2 Verdedig tegen één (1) vrij aanvallende, aanvaller gewapend met mes 

3 Verdedig tegen één (1) vrij aanvallende, aanvaller gewapend met stok 

1 Verdedig tegen twee (2) vrij aanvallende, ongewapende aanvallers. SP 

(1) 2 Verdedig tegen twee (2) vrij aanvallende aanvallers, gewapend met mes of 

stok 

 


