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TECHNISCH REGLEMENT
Clubexaminator 9e tot en met 2e kyu
In principe is elke clubinstructeur die houder is van een 1e Dan S.K.I.F., examinator in zijn eigen dojo.
Deze regel is een interne « S.K.I.F. Belgium » regel en stemt niet overeen met de internationale
S.K.I.F. regels. De internationale regels bepalen dat de dangraad van de clubinstructeur bepaalt tot
welk niveau men kan examineren en start pas vanaf 4e dan. Binnen onze federatie passen wij een
meer democratische regel toe omwille van twee redenen:
1. Het laat de clubinstructeur in zijn waarde tegenover de eigen leerlingen.
2. Om het toetreden en/of het starten van nieuwe dojo’s makkelijker te maken.
Deze interne regeling is echter onderworpen aan enkele voorwaarden :
1. De clubexaminator is gehouden om het S.K.I.F. Belgium examenprogramma strikt te volgen.
2. De examinator is eveneens gehouden om de « SKIF registration seal » (= de examenzegel) te
kleven in het lidboekje en de zegel te ontwaarden door erover te handtekenen. Deze zegels
dienen aangekocht te worden bij de chief-instructor. De prijs is 5 euro per zegel.
3. Aan de clubexaminator wordt een licentie toegekend geldig gedurende 3 jaar. Bij het einde
van deze geldigheidsduur volgt een evaluatie (test) die leidt tot het al of niet verlengen van de
examenlicentie voor eenzelfde periode. Deze evaluatie gebeurt over het programma tot en
met Shodan. Het recht om examens te mogen afnemen wordt gekoppeld aan deze licentie.
Eén jaar is een sportief seizoen, dit wil zeggen van september tot en met juni.
Vrijstelling vanaf de graad van 5de Dan (incl.).
Nieuwe leden die een 4e en/of 5e Dan bevestigen zijn gebonden aan een wachttijd van 1 jaar.
4. Elke clubexaminator is vrij om zijn prijs te kiezen voor het afnemen van een kyu examen
binnen zijn eigen dojo met een maximumprijs van 25 euro.
5. De wachttijden tussen de examens worden door de clubexaminator zelf bepaald.
6. De clubexaminator kan enkel examen afnemen in zijn eigen dojo.
Deze interne regeling kan steeds opgeschort worden indien de hierbovenvermelde voorwaarden niet
worden gevolgd.
Federale examinator 1e Kyu en 1e Dan
Het examenrecht voor 1e Kyu en 1e Dan is voorbehouden voor houders van minimum 5e Dan en in het
bezit van een « SKIF-Examiner’s license ».
Op dit moment zijn dus de volgende personen bevoegd om examen af te nemen voor 1 e Kyu en 1e
Dan binnen S.K.I.F. Belgium.
1.
2.
3.
4.

BAKKIOUI Achour, 6e dan S.K.I.F. (examinator tot en met 2e Dan)
CASTRIQUE Stephane, 6e dan S.K.I.F.
DE WINDT Yvan, 6e dan S.K.I.F.
VERMEULEN Eric, 6e dan S.K.I.F.

Verder elke Japanse senseï van de S.K.I.F. Honbu Dojo (Tokyo/Japan) die België bezoekt om een
stage te geven en de daarvoor vereiste dangraad bezit. De kandidaat voor het examen moet de
volledige stage volgen.
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De leden van S.K.I.F. Belgium kunnen dus examen afleggen op de volgende momenten :
1. Rechtstreeks bij één van de volgende federale examinatoren (BAKKIOUI Achour, DE WINDT
Yvan en VERMEULEN Eric).
2. Bij de chief-instructor CASTRIQUE Stephane, 2 x per jaar op de dag van een kadertraining.
3. Bij het bezoek van een Japanse senseï van de S.K.I.F. Honbu Dojo indien er na de stage een
examen wordt gehouden.

In uitzonderlijke gevallen kan het examen ook afgenomen worden in de eigen dojo, tijdens het bezoek
van één van de eerder vermelde examinators.
Examinator voor 2e Dan en hoger
Examens voor 2e Dan tot en met 4e Dan worden steeds afgenomen door een Japanse senseï van de
S.K.I.F. Honbu Dojo. Meestal na een stage die volledig moet gevolgd worden.
Examens voor 5e dan en hoger worden op dit ogenblik en tot nader order nog steeds afgenomen door
Hirokazu Kanazawa Soke. Het staat hem uiteraard vrij om naargelang de situatie een vervanger (of
vervangers) aan te duiden.
De eisen voor een kandidaat voor de graad van 1e Kyu, 1e Dan, 2e Dan en hoger
De leden die wensen examen af te leggen voor 1e Kyu of een dangraad dienen steeds het volgende
over te leggen bij een examen :
1.
2.
3.
4.

lidboekje met geldige vergunning
pasfoto
het juiste bedrag in kontanten (zie verder)
voor het examen van 2e Dan en hoger : « de puntenkaart met een voldoende aantal punten»
(zie verder)
5. een geschreven toelating van de clubinstructeur indien deze niet aanwezig is op het examen.

De minimum wachttijd en verplicht te behalen punten
1.
2.
3.
4.
5.

tussen 1e Kyu en 1e Dan :
tussen 1e Dan en 2e Dan :
tussen 2e Dan en 3e Dan :
tussen 3e Dan en 4e Dan :
tussen 4e Dan en 5e Dan :

minimum 1 jaar
minimum 2 jaar
minimum 3 jaar
minimum 4 jaar
minimum 5 jaar

én 32 punten
én 48 punten
én 64 punten
én 80 punten

De minimum leeftijd
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1e Dan
2e Dan
3e Dan
4e Dan
5e Dan
6e Dan

12 jaar
18 jaar
21 jaar
30 jaar
35 jaar
41 jaar

De puntenkaart
Na ieder examen (vanaf 1e Dan incl.) ontvangt men een puntenkaart genoemd « Dan Grade
Attendance Record ».
Deze puntenkaart dient men samen met het lidboekje (incl. geldige vergunning) over te leggen bij het
examen. Men kan deze punten behalen door deel te nemen aan de volgende activiteiten :
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1. stages en trainingen met bezoekende S.K.I.F. Japanse senseï(s) (2 punten per les)
2. Yudansha-Kai Trainingen (3 x per jaar) (2 punten per training).
Dit type training vindt plaats onder de leiding van een Yudansha-Kai lid over een vrij thema.
Het staat de verantwoordelijke organisator vrij één of meerdere collega’s van de YudanshaKai groep uit te nodigen om te assisteren. Deelname is slechts mogelijk vanaf de graad van
3de Kyu (incl).
De lokatie is vrij te kiezen.
3. kadertrainingen onder leiding van de Chief Instructor. Enkel zwarte gordels (2 x per jaar) (2
punten per training).
Deze trainingen verlopen conform het huidig systeem : in de voormiddag mogelijkheid tot het
afleggen van het examen 1e Kyu of Shodan ; in de namiddag is er de klassieke kadertraining.
Kandidaten 1e Kyu die met succes het examen 1e Kyu hebben afgelegd mogen uitzonderlijk
op dié dag deelnemen aan de kadertraining. Lokatie : Honbu Dojo.
4. competitietrainingen (1 punt per les)
5. federale trainingen in de dojo’s (1 punt per training)
6. arbitrage tijdens een competitie (1punt per competitie) (niet tijdens een les)
Dus elke soort activiteit stemt overeen met een aantal punten (zie hierboven). Voor iedere volgende
graad dient men een verplicht aantal punten te behalen. Het is dus defacto onmogelijk om
bijvoorbeeld na een 1e Dan examen gedurende 2 jaar te verdwijnen in de anonimiteit van de eigen
dojo en vervolgens een 2e Dan examen af te leggen.

De aanvraag
Indien een lid examen wil afleggen voor 2e Dan of hoger dan moet hiervoor steeds vooraf contact
opgenomen worden met één van de federale examinators:
1. om organisatorische redenen en
2. om samen met de kandidaat het examenprogramma voor te bereiden; men kan dus niet
zomaar opdagen voor een examen.

De kosten (bedragen gelden tot nader order)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1e kyu
1e dan
2e dan
3e dan
4e dan
5e dan
6e dan

25 euro
18.000 Yen (6.000 Yen voor het examen en 12.000 Yen voor het diploma)
21.000 Yen (6.000 Yen voor het examen en 15.000 Yen voor het diploma)
26.000 Yen (6.000 Yen voor het examen en 20.000 Yen voor het diploma)
35.000 Yen (10.000 Yen voor het examen en 25.000 Yen voor het diploma)
45.000 Yen (10.000 Yen voor het examen en 35.000 Yen voor het diploma)
55.000 Yen (10.000 Yen voor het examen en 45.000 Yen voor het diploma)

Opmerking : indien men niet slaagt, blijft het examengeld te betalen maar wordt het bedrag voor het
diploma terugbetaald.

De S.K.I.F. Belgium « Yudansha-Kai »
Alle houders vanaf een 5e dan S.K.I.F. zijn automatisch lid van de S.K.I.F. Belgium « Yudansha-kai ».
Terwijl het duidelijk is dat de chief-instructor de technische leiding heeft, kan er niets veranderd
worden aan het technisch reglement zonder bespreking en algemene consensus binnen de
« Yudansha-Kai ».
Enkel de leden van « Yudansha-kai » mogen hun kandidatuur stellen voor de functie van chiefinstructor.
Volgende punten vallen dus onder de bevoegdheid van de Yudansha-kai :
1. Examinators
2. Examenprogramma
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3. Evenementen met Japanse senseï(s)
De « Yudansha-Kai » komt minimum 1x per jaar samen in de maand januari.
Huidige leden zijn (alfabetisch):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

BAKKIOUI Achour, 6e Dan (Voorzitter)
CASTRIQUE Sabine, 5e Dan
CASTRIQUE Stephane, 6e Dan
DE REYT Walter, 6e Dan
DERIDDER Pierre, 5e Dan
DETOBEL Willy, 6e Dan
DE WINDT Yvan, 6e Dan
DI MECOLA Michel, 6e Dan
EYCKENS Stef, 5e Dan
KINA Daniel, 5e Dan
NOTARANGELO Alessandro, 5e Dan
VAN DER STAPPEN Pim, 5e Dan
VERMEULEN Eric, 6e Dan
WOUTERS Alois, 5e Dan
ZEYEN Alain, 5e Dan

Volgende punten vallen onder de bevoegdheid van de chief-instructor :
1.
2.
3.
4.

Instructeurstrainingen
Nationale en internationale wedstrijden
Aanstellen van verantwoordelijken voor arbitrage en competitietrainingen
De kalender van de verschillende activiteiten binnen S.K.I.F. Belgium.
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