
Artikel op weg naar de nieuwe DAN graad

Judoka voldoet voor 01/09/2020 aan de voor-
waarden om toegelaten te worden tot het  
examen van de volgende dangraad

Indien vóór 01/09/2020 voldaan aan de voor-
waarden  =  blijven  als voldaan beschouwd 
voor onbepaalde tijd ná 01/09/2020.

Judoka voldoet nog niet voor 1/9/2020 aan 
de voorwaarden om toegelaten te worden tot 
het  examen van de volgende dangraad

Indien vóór 01/09/2020 NOG NIET voldaan 
aan de voorwaarden =   judoka moet voldoen 
aan nieuwe voorwaarden om op te gaan naar 
een nieuwe dan graad. 

Behaalde trainingen vóór 
01/09/2020  laten valideren naar 
nieuw totaal op technische kaart 

GRATIS nieuwe technische kaart bij 
volle kaart => te bekomen bij VJF 
kata - techniektrainer

Behaalde SDS punten vóór 
01/09/2020 laten valideren naar 
nieuw totaal op shiaikaart 

GRATIS nieuwe shiaikaart bij volle 
kaart => te bekomen bij VJF 
wedstijd - of shiaiverantwoordelijke

Zich aanbieden bij 
- Shiaiverantwoordelijke VJF
- Wedstrijdverantwoordelijke VJF
- Trainer VJF

Hoe valideren?

Wat verandert er voor de judoka vanaf 1 september 2020?

NIEUWE werkwijze notatie Shodan Shiken (SDS) - en technische punten

Op 1 september 2020 verandert de regelgeving over de SDS – en technische punten. 
Dit wordt ook de aanleiding om over te stappen van een manueel systeem waarbij de punten op een kaart 
worden genoteerd naar een geïnformatiseerd systeem waarbij de punten in een database worden op-
geslagen. Later volgt meer informatie betreffende deze DIGITALE REGISTRATIE.
Als backup voor de judoka wordt de bestaande shiaikaart en technische kaart behouden voor de notatie 
van de NIEUWE SDS punten en technische punten.
Via twee verschillende wegen kan je toegelaten worden tot het examen van de volgende dangraad. => via 
wedstrijdweg of via technische weg

De judoka is zelf verantwoordelijk voor de correcte notatie en 
dient zelf steeds na de activiteit te controleren of de resultaten 
correct zijn ingevuld op de shiaikaart of technische kaart.  De 
eventuele  rechtzetting dient steeds ter plaatse te gebeuren 
door de verantwoordelijke. Bij de SDS-aanvraag wordt de 
shiakaart of technische kaart steeds overgemaakt ter con-
trole.
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Artikel op weg naar de nieuwe DAN graad
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Nieuwe punten

WEDSTRIJD WEG

Omrekening SDS punten
  behaald VÓÓR 01/09/2020
   naar nieuwe shiaipunten

Wanneer het totaal eindigt op 0,5 wordt dit 
totaal afgerond naar beneden (vb 6,5 = 19)

éénmalig X3

1 punt

• Interprovinciaal U18
• Interclub
• Veterans (alle niveau’s)
• Provinciaal kampioenschap
• Officiële ne waza tornooien
• Alle clubtornooien U18+ VJF-kalender

• Shiai wedstrijden (1Kyu tegen 1Kyu)
• Vlaams Kampioenschap
• Belgisch Kampioenschap
• Internationaal lijst 
    (GS, GP, EYOF, EK, WK, OS, EJU-tornooi, Visé, Arlon, FJC, …)
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1ste Kyu  

Dangraad  
score op 1ste Kyu of dangraad
score op gelijk welke dangraad

enkel score ippon
TECHNISCHE WEG

Omrekening technische punten 
behaald VÓÓR 01/09/2020 
  naar nieuwe technische punten

éénmalig X2

5 punten per cursus 
(met maximum 10 punten)

Sinds vorig SDS-examen, indien bij slagen 
(na september 2020) 
• Scheidsrechtercursus 

10 punten per cursus 
(met maximum 20 punten)

Sinds vorig SDS-examen indien bij slagen 
(na september 2020)
• VTS cursus initiator, instructeur B, 
   trainer B of trainer A 

2 punten

• PKT = provinciale kata training (≥ 1Kyu)
• RKT = regionale katatraining (≥ 1Dan)
• RTT = regionale technische training (≥ 1Kyu)
• HKT = kata training hogere graden (≥ 1Dan)
• Erkende technische bijscholing VJF 
• Katatornooien (deelname per kata)

30 technische punten 

30 punten (in combinatie wedstrijdstrijdpunten)

Van zodra 1 technisch punt mee in rekening 

wordt genomen in de vereiste 30 punten  

=  examen via technische weg 

De judoka is zelf verantwoordelijk voor de correcte notatie en dient 
zelf steeds na de activiteit te controleren of de resultaten correct zijn 
ingevuld op de shiai- of technische kaart.  De eventuele  rechtzetting 
dient steeds ter plaatse te gebeuren door de verantwoordelijke. Bij de 
SDS-aanvraag wordt de shiai- of technische kaart steeds overge-
maakt ter controle.
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