
 
 
 
 
 
 
 

  

Onderwerp:  
 

Overgangsregeling van Eisen voor Dan-examens eerste t/m vijfde Dan Jiu-Jitsu 
versie 1.0. naar Eisen voor Dan-examens eerste t/m vijfde Dan Jiu-Jitsu versie 
1.1. 
 
 
 

De Nationale Gradencommissie Jiu Jitsu heeft een nieuwe versie van de Dan-exameneisen 
opgesteld. In deze versie zijn een aantal inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd. De 
structuur is echter hetzelfde gebleven. Deze versie welke de aanduiding 1.1 meekrijgt, moet 
door middel van een overgangsregeling worden ingevoerd.   
 
Bij aanvragen voor examens tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018 dient de kandidaat aan 
te geven welke versie van de exameneisen van toepassing zijn bij het examen. Bij aanvang 
van een examen moet dit bekend zijn.  
De examinatoren moeten zich bij het afnemen van een Dan-examen op de hoogte te stellen 
van de versie van de exameneisen, welke van toepassing zijn en beschikken over de juiste 
examenformulieren. 
 
Vanaf 1 januari 2018 worden examens uitsluitend afgenomen in overeenstemming met de 
Dan-exameneisen versie 1.1.  
 
Voor herexamens gelden de exameneisen zoals deze van toepassing waren bij het eerste 
examen van een kandidaat. 
 
De “Eisen voor Dan-examens eerste t/m vijfde Dan Jiu-Jitsu versie 1.1.”. staan naast de 
versie 1.0 op de site van de JBN waar ook deze overgangsregeling te vinden is. 
De formulieren set voor een examen op basis van versie 1.0 en een formulieren set voor een 
examen voor een examen op basis versie 1.1 staan beide op de site van de JBN. 
 
Bij de licentiebijeenkomsten in 2017 zal e.e.a. met betrekking tot de “Eisen voor Dan-
examens eerste t/m vijfde Dan Jiu-Jitsu versie 1.1.” nog nader worden toegelicht. 
 
Naast de versie 1.1. van de exameneisen komt er ook een nieuwe versie van het 
examenreglement. Deze is echter nog niet van toepassing en tot dit moment moeten de 
“Eisen voor Dan-examens eerste t/m vijfde Dan Jiu-Jitsu versie 1.1.” in combinatie met het 
huidige examenreglement worden toegepast. De huidige versie van het examenreglement is:  
Hoofdstuk 6.06 – Dan- en Kyu-examenreglement Jiu Jitsu , datum 15 april 2014. 
 
De Nationale Gradencommissie Jiu Jitsu. 
 


