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Checklist bij dangraadverhoging - stijlwerking 
 

(Aanvraagformulier = pagina 2) 

 

Shodan Shiken - dangraadexamen 

 

 

1.  Is mijn vergunning geldig op de datum van de 
shodan shiken? 

2.  Registreer of log in op website V.J.J.F. vzw 
3.  Zijn mijn gegevens correct ingevuld (graden, 

opleidingen, clubfuncties) 
4.  Check federale punten – aanwezigheid (benodigd 

aantal in Nijido of op website) + heb ik bijkomende 
federale punten (zie Nijido puntentabel – heb ik 
attesten hiervoor) – ik dien het benodigde aantal 
punten te hebben behaald voor ik mijn 
dangraadaanvraagformulier indien 

5.  Zijn er opleidingen die ik moet volgen? Zo ja, zijn 
deze nog geldig? Kan ik genieten van vrijstellingen 
(mits attest)? 

6.  Zijn er bijkomende voorwaarden van de 
stijltechnische commissie? – extra opleidingen, 
minimum aantal punten binnen eigen of andere 
stijlgroep? 

7.  Check minimumleeftijd 
8.  Check minimale wachttijd 
9.  Moet ik een werkstuk Eigen Visie maken? Dien dit 

voor de shodan shiken tijdig digitaal in bij de 
voorzitter van uw stijltechnische commissie 

10.  Print dangraadformulier uit en vul in 
11.  Onderteken zelf en laat de hoofdinstructeur van 

een club die is aangesloten bij de stijlgroep 
waarbinnen u verhoogt, tekenen 

12.  Verstuur dangraadaanvraagformulier met 
eventuele attesten naar het secretariaat – ten laatste 
1 maand voor het examen 

13.  Wacht op goedkeuring van het V.J.J.F. vzw-
secretariaat 

14.  Mits tegenbericht van het secretariaat ten laatste 
2 weken voor het examen, mag u deelnemen aan het 
examen 

15.  Betaling 25 euro dangraadbijdrage op rekeningnr. 
220-0370518-14 (V.J.J.F. vzw)* 

16.  Zorg voor een partner op de shodan shiken 
17.  Shodan shiken succesvol – uw diploma wordt u 

verleend op de eerstvolgende multistijlstage 
18.  Shodan shiken niet succesvol – zie terug punt 10 

tot punt 14 

Gespreid examen 
 

 

1.  Is mijn vergunning geldig op de datum van de 
laatste toets? 

2.  Registreer of log in op website V.J.J.F. vzw 
3.  Zijn mijn gegevens correct ingevuld (graden, 

opleidingen, clubfuncties) 
4.  Check federale punten – aanwezigheid (benodigd 

aantal in Nijido of op website) + heb ik bijkomende 
federale punten (zie Nijido puntentabel – heb ik 
attesten hiervoor) – ik dien het benodigde aantal 
punten te hebben behaald voor ik mijn 
dangraadaanvraagformulier indien 

5.  Check federale punten – toetsen (thema’s + 
randori) – alle toetsen, behalve de laatste, moeten 
zijn afgelegd voor het indienen van dit 
dangraadaanvraagformulier 

6.  Zijn er opleidingen die ik moet volgen? Zo ja, zijn 
deze nog geldig? Kan ik genieten van vrijstellingen 
(mits attest)? 

7.  Zijn er bijkomende voorwaarden van de 
stijltechnische commissie? – extra opleidingen, 
minimum aantal punten binnen eigen of andere 
stijlgroep? 

8.  Check minimumleeftijd – voor verhoging via 
kadertrainingen is dit 40 jaar vanuit de federatie 

9.  Check minimale wachttijd 
10.  Moet ik een werkstuk Eigen Visie maken? Dien dit 

voor de shodan shiken digitaal in bij de voorzitter van 
uw stijltechnische commissie 

11.  Print dangraadformulier uit en vul in 
12.  Onderteken zelf en laat de hoofdinstructeur van 

een club die is aangesloten bij de stijlgroep 
waarbinnen u verhoogt, tekenen 

13.  Verstuur dangraadaanvraagformulier met 
eventuele attesten naar het secretariaat – ten laatste 
1 maand voor het examen 

14.  Wacht op goedkeuring van het V.J.J.F. vzw-
secretariaat 

15.  Mits tegenbericht van het secretariaat ten laatste 
2 weken voor het examen, mag u deelnemen aan het 
examen 

16.  Betaling 25 euro dangraadbijdrage op rekeningnr. 
220-0370518-14 (V.J.J.F. vzw) 

17.  Zorg voor een partner op het examen 
18.  Shodan shiken succesvol – uw diploma wordt u 

verleend op de eerstvolgende multistijlstage 
19.  Shodan shiken niet succesvol – zie punt 11 tot 15 

 
 
*Niet van toepassing voor leden van de VJJF – Stijl De Wit 
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AANVRAAGFORMULIER DANGRAADVERHOGING –  

Stijlwerking 
 

AANGEVRAAGDE  DATUM  UITREIKING: ………………………           AANVRAAG VOOR ……………. DANGRAAD 

 
STIJLGROEP WAARBINNEN WORDT VERHOOGD:………………………………………………………………………… 
 

VERHOGINGSWIJZE: 

 SHODAN SHIKEN – DATUM:  ……………………………. 

Gespreid examen : 

 STIJLTECHNISCHE TRAINING – DATUM LAATSTE TOETS: ………………………………………… 

 KADERTRAINING – DATUM LAATSTE TOETS: …………………………………………………….. 
 

NAAM:     ………………………………………….  VOORNAAM:   ……………………..……….     GESLACHT:  M   V  

 

GEBOORTEDATUM: …………………………  CLUB: ……………………………. 
 

NR. FED.PASP:  …………………………  GELDIG TOT: ……………………………. 
 

E-MAILADRES:  ……………………………………  TEL. NR.:  …………………………… 
 

 

DATA GRADUATIES: 
 

Begonnen met 

ju-jitsu in (jaar) 
…………….. 

Datum 2de kyu 

………………. 

Datum 1ste kyu 

………………. 

Datum 1ste dan 

………………. 

Datum 2de dan 

………………. 

Datum 3de dan 

………………. 

Datum 4de dan 

………………. 

Datum 5de dan 

………………. 

Datum 6de dan 

………………. 

Datum 7de dan 

………………. 

Datum 8ste dan 

………………. 

Datum 9de dan 

………………. 

 

 

BIJKOMENDE INFORMATIE: 
 

Clubinstructeur / Assistent al sinds of 

voorafgaand aan huidige dangraad 

(doorstreep aub): 

 JA 

 NEEN, maar vanaf datum:………… 
 NEEN – ik ben geen instr. / assistent 

VTS-attesten of diploma’s: 

Aspirant Initiator ju-jitsu 

sinds……………... 

Initiator ju-jitsu sinds……………… 

Instr. / Trainer B ju-jitsu 
sinds…………… 

Trainer A ju-jitsu sinds…………… 

Leeftijd: 

 Jonger dan 35 

 Van 35 tot 59 jaar 

 Ouder dan 60 

Bijkomende federale punten zijn (niet 

zichtbaar in ledenbestand - steeds 

geattesteerd en bijgevoegd in bijlage) – 

zie puntentabel Nijido: 

………………………….................... 

……………………………………… 

In geval aanvraag 1ste, 6de of 9de dan, 

gewenste lengte gordel:  

 280cm   300 cm   320cm                

         (320cm enkel rood-wit en rood) 

Ik heb: 

 Geen noemenswaardige beperking 

 Een fysieke beperking – 

welke……………………………….. 

 Een verstandelijke beperking – 

welke……………………………….. 

 

 

FEDERALE PUNTEN - Op de datum van vandaag:…………… heb ik (zie online ledenbestand)… 
 

…… federale punten – aanwezigheid, 

waarvan ……… actieve en 
………..passieve punten 

(beiden enkel bij gespreide examens) 

…….. punten randori contact  
…….. punten randori afstand 

Een voldoening voor volgende thema’s 

(enkel bij gespreide examens): 

 Bevrijdingen    Klemmen 
 Wapens    Worpen  

 Nabijtechnieken    Combinaties 

 

 

Handtekening kandidaat: 

 

 

 

 

 

Naam:……………………………… 

Handtekening hoofdinstructeur club 

v/d stijlgroep waarin wordt verhoogd: 

 

 

 

 

Naam:…………………………….. 

 


