
Exameneisen Bruine band
Groeten Valbreken

Zijwaarts Voorwaarts AchterwaartsGeknield Staand

Opmerkingen:

De kandidaat moet de Japanse nomenclatuur 
redelijk beheersen.

De kandidaat kan er voor kiezen om een eigen 
werkstuk te laten zien.   
Hij demonstreert het nage-waza (staande 
techniek) en het ne-waza (grond techniek). 
Wanneer hier niet voor gekozen wordt, zal de 
examencommissie zelf technieken in allerlei 
vormen in het Japans aan de kandidaat 
voorleggen.
Deze moeten vervolgens gedemonstreerd 
worden aan de examencommissie. 
Het komt overigens meestal voor dat de 
kandidaat een eigen werkstuk laat zien.
De examencommissie kan ook na afloop van 
het eigen werkstuk nog aanvullende 
technieken vragen.

Kata:
De kandidaat maakt een keuze uit één kata:

Nage-no-kata (staande kata)
Katame-no-kata (grond kata)
Go-no-sen (overname kata)

De-ashi-barai O-uchi-baraiOkuri-ashi-barai Ko-uchi-barai

Werptechnieken
Vegen
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Werptechnieken
Indraaien

Ippon Seoi
Nage

O-goshi Kochi-guruma Tsuri Goshi Uki Goshi

Opmerkingen:
• Alle technieken moeten links en rechts 

worden uitgevoerd
• Alle technieken moeten in 

beweging worden uitgevoerd
Opofferen en volgen
Eén Hikikomi techniek naar keuze
Verbindingen

Drie verbindingen naar keuze
Overnemen

Drie overnames naar keuze

Tai-otoshi Harai-goshiMorote-seoi-
nage

Tsuri-komi-
goshi Uchi mata

Werptechnieken
Indraaien
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Werptechnieken
Blokkeren

Hiza-guruma Sasae-Tsurikomi
Ashi

O-soto-gari O-uchi-gari Ko-uchi-gari

Werptechnieken
Maaien

Tomoe-nage Tani otoshi

Werptechnieken
Opofferen

Sumi Gaeshi Yoko Tomoe nage
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Houdgrepen

Kesa-gatame Mune-gateme Tate-shiho-
gatame

Kami-shiho-
gatame

Yoko-shiho-
gatame

Situationeel Ne-waza

Uke bok
3 controle technieken

Overige vormen

• Vanuit de Ne-waza spelsituatie 
minimaal 3 controletechnieken 
maken.

• Alle spelsituaties uit beweging en 
in actie-reactie vorm.

Opmerkingen:

• Vanuit staande technieken  
minimaal 2 controletechnieken 
maken

• 2 variaties vanuit de houdgrepen 
maken

• 2 bevrijdingen vanuit de 
houdgrepen maken

Tori rug
3 controle technieken

Tori bok
3 controle technieken

Uke buik
3 controle technieken

Uke rug
3 controle technieken
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Verwurgingen (11+)

Kata-juji-jime
Eenzijdig gekruiste 

verwurging

Nami-juji-jime
Gewoon gekruiste 

verwurging

Hadaka-jime
Naakte verwurging

Okuri-eri-jime
Beide revers verwurging

Gyaku-juji-jime
Omgekeerde gekruiste 

verwurging

Kataha jime
Eenzijdige vleugel 

verwurging

Morote-jime
Tweehandige verwurging

Katate jime
1 hand  verwurging

Tsukomi jime
Binnen stekende 

verwurging

Verwurgingen (11+)

Sankaku-jime
Onderliggende driehoeks

verwurging

Sankaku (17+)

Sankaku-jime
zijwaartse driehoeks

verwurging

Sankaku-jime
achterwaartse driehoeks

verwurging
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Armklemmen (17+)

Ude hishigi
juji gatame

Gekruiste controle

Ude-garami
Arm verdraaiing

Ude hishigi
ude-gatame

Arm controle

Ude hishigi
hiza gatame

Kniecontrole

Ude hishigi
waki gatame

Oksel/flank controle

Ude hishigi
hara gatame

heupcontrole

Armklemmen (17+)

Overige vormen

• Vanuit de Ne-waza spelsituatie 
minimaal 3 controletechnieken 
maken.

• Alle spelsituaties uit beweging en 
in actie-reactie vorm.

Exameneisen Bruine band 01-01-2020


