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Hoe gaan we om met de bandexamens? 

Algemeen 

De vaardigheden in het judo kunnen afgelezen worden aan de kleur band van de judoka. Zo begint iedereen 
met een witte band. Deze wordt naarmate de judoka vordert in de beheersing van de worpen, de 
houdgrepen en andere technieken ‘donkerder’ van kleur totdat de band uiteindelijk zwart van kleur is. De 
juiste volgorde is: wit, geel, oranje, groen, blauw, bruin en zwart. De Japanse benaming tot aan de bruine 
band heet kyu-graden (Spreek uit: kjoe-graden), waarbij de witte band de 6e kyu is en de bruine band de 1e 
kyu. Vanaf de zwarte band (= 1e dan) volgen de dan-graden tot aan de 10e dan. (zie overzicht hier onder) 
Hoe lang een judoka erover doet om van wit naar zwart (1e dan) te komen hangt af van de snelheid, waarin 
hij of zij de technieken onder de knie krijgt. Om een zwarte band (1e dan) te halen moet men toch al snel op 
vele jaren judo-ervaring rekenen. Er zijn door de Judo Bond regels vastgesteld, die weer aan internationale 
regels zijn ontleend, waaraan een judoka moet voldoen om in aanmerking te komen voor een hogere band. 
Tot aan de zwarte band kunnen de examens afgenomen worden binnen de vereniging. 
Voor de 1e en hogere dan-examens moet een examen op districts- of landelijk niveau (vanaf 4e dan) worden 
afgelegd. 

Uitgangspunten  

In onze judovereniging verwachten wij van onze judoka’s dat zij de volgende  

algemene zaken weten:  

 de geschiedenis van judo (waar komt het vandaan)  

 omgangsvormen in de sport (fair play en persoonlijke verzorging) 

 

Bij de beoordeling tijdens het afnemen van de examens wordt rekening gehouden met de leeftijd en 

kyu graad (kleur band) van de leerling.  

Verder gelden er een aantal algemene regels die wij toepassen bij de examens.   

De judoka:  

 laat de technieken (worpen) zien vanuit een beweging;  

 weet vanuit een correcte en gecontroleerde pakking (kumi kata) te starten;  

 Tori (degene die de worp uitvoert) en Uke (degene die valt) zijn beide  

 verantwoordelijk voor elkaar (zorgen dat we geen ongelukken en blessures krijgen 

 de technieken links en rechts kan uitvoeren;  

 valbreken vormt een basisvaardigheid die alle judoka’s beheersen.  

De leraar: 

 draagt de leerling voor om examen te doen. In de technische commissie worden de 

kandidaten besproken;  

 als een judoka voor een of meer onderdelen onvoldoende scoort (zie exameneisen), kan de 

kandidaat na overleg met de judoleraar een herexamen doen 

 de judoka dient lid te zijn van de judobond en voor aanvang van het examen het 

judopaspoort in te leveren bij de judoleraar;  

 voor de bandexamens werken wij met een richtlijn naar minimum leeftijden. Hierbij wordt 

rekening gehouden met voldoende tijd om verdere ontwikkeling mogelijk te maken. De 

leeftijdsgrens geldt als richtlijn, afwijking kan op basis van persoonlijke ontwikkeling. 

Bijzondere gevallen worden vooraf besproken binnen de technische commissie.  
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Overzicht graderingen 
Graad Kleur Naam 

6e Kyu  wit  rok-kyu 

5e Kyu  geel  go-kyu 

4e Kyu  oranje  yon-kyu of shi-kyu 

3e Kyu  groen  san-kyu 

2e Kyu  blauw  ni-kyu 

1e Kyu  bruin  ichi-kyu 
   

1e Dan  zwart  sho-dan 

2e Dan  zwart  ni-dan 

3e Dan  zwart  san-dan 

4e Dan  zwart  yon-dan 

5e Dan  zwart  go-dan 

6e Dan  rood-wit  roku-dan 

7e Dan  rood-wit  shichi-dan (nana-dan) 

8e Dan  rood-wit  hachi-dan 

9e Dan  rood  ku-dan 

10e Dan  rood  ju-dan 

12e Dan  wit  juichi-dan 
 

 

5e kyu  geel maximaal 2 jaar na startdatum op judo  

6 jaar als gestart als tuimelaar met 4 jaar  

7 jaar als gestart als tuimelaar met 5 jaar  

4e kyu  oranje 9 jaar 

3e kyu  groen  11 jaar  

2e kyu  blauw  13 jaar  

1e kyu bruin  15 jaar  

1e dan  zwart  18 jaar  

 

Regels ten aanzien van herintreders  

Judoka’s die de vereniging verlaten en na verloop van enige tijd zich opnieuw als lid bij onze 

vereniging aanmelden behouden hun kyu graad als voldaan is aan de volgende voorwaarden:  

 het laatst afgelegde kyu graad examen dient te zijn vastgelegd in het judopaspoort op datum 

en afgetekend door minimaal judoleraar A.  

Vanaf 12 jaar en 3 kyu zal de betreffende trainer bij de eerstvolgende examens aangeven hoe de 

beheersing van de technieken van de judoka zich verhouden tot de binnen onze vereniging gevolgde 

richtlijnen. Als de graduering hoger is dan de getoonde techniekbeheersing zal de voordracht voor 

een nieuw examen uitgesteld worden. 

Wijze van afnemen van examens  

De bandexamens voor de jeugdleden worden buiten de normale lesuren om afgenomen. Het 

volledige kader van trainers is hierbij aanwezig. Vooraf wordt een indeling gemaakt op basis van de 

aanmeldingen die besproken zijn in de technische commissie. Deze indeling sluit aan bij de kyu 

graad en is afgestemd op de beschikbare ruimte (groepsgrootte). De kandidaten ontvangen een 
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uitnodiging thuis voor de deelname aan het examen. Zij dienen een antwoordstrook en het 

inschrijfgeld vooraf via hun trainer in te leveren.  

Bij het afnemen van de examens kunnen familieleden en vrienden van de kandidaten aanwezig zijn. 

Zij behoren zich hierbij rustig te gedragen en zich niet in te mengen in de examens.  

Na een centrale instructie worden de kandidaten verdeeld onder de aanwezige trainers. Zij nemen 

de examens individueel af, waarbij kandidaten met elkaar als tori en uke fungeren. Op basis van het 

bijgevoegde protocol met de exameneisen worden de kandidaten bevraagd en dienen zij hun 

vaardigheden te tonen. De examinatoren maken tijdens het examen aantekeningen van de getoonde 

prestaties.  

Na het afnemen van de examens overleggen de trainers over hun bevindingen. Deze worden 

vastgelegd op de kandidaat formulieren. De uitslag van het examen wordt in de totale groep bekend 

gemaakt waarna de uitreiking van de behaalde banden plaatsvindt. De kandidaten krijgen hun 

judobond paspoort ingevuld mee naar huis. 

Exameneisen, korte versie 

(voor een uitgebreide beschrijving en plaatjes zie volgend hoofdstuk: Exameneisen per band 

Een veel gehoorde vraag is hoe zo'n examen nu eigenlijk in zijn werk gaat. 
Bij onze vereniging gaat dat als volgt: 
1. De trainer draagt je voor om examen te doen voor een hogere band. 
2. Als je je niet vooraf of op de examendag afmeldt vervalt de mogelijkheid om examen te doen en 

moet je wachten tot de volgende gelegenheid. Dat is meestal een half jaar later. 
3. In principe wordt er geen examen afgenomen tijdens de lesuren. 
4. Je moet lid zijn van de Judo Bond Nederland en een geldig betalingsbewijs hebben. Neem dus altijd 

je paspoort mee naar het examen, tenzij het al in bewaring bij de trainer is. 
5. Elke judoka, die examen gaat doen, krijgt tijdig een briefje mee, waarop de tijd en de datum 

vermeld staan. 
6. De kosten voor het examen bedragen circa fl 10,-. Daarvoor krijg je, mits je bent geslaagd, via de 

vereniging van de JBN een stevige judoband in de juiste kleur, een diploma van de JBN en een 
voorschrift van de exameneisen voor de volgende band. 

Korte beschrijving van de eisen per band 

Regelmatig is ons de vraag gesteld aan welke eisen per kyu-graad moet worden voldaan.  
 
Voor de gele band 
Je moet minstens één beenworp (1e), drie verschillende heupworpen (1e, 4e en 11e) en een schouderworp 
(1e) kunnen maken.  
Ook moet een combinatie (1e beenworp gevolgd door 1e houdgreep) en een overname (de tegenstander 
zet de 1e beenworp in en de judoka neemt over) worden uitgevoerd.  
 
Vier houdgrepen (1e, 3e, 4e en 6e), twee kanteltechnieken en een bevrijding maken de kleur van de band al 
bijna geel. Een koprol en een zijwaartse en achterwaartse val maken de zaak compleet. 
 
Voor de oranje band  
Men wil meer worpen zien. De worpen moeten technisch beter worden uitgevoerd dan voor de gele band.  
Wat willen ze zien?  
Vier beenworpen (1e, 2e, 3e en 5e), vier heupworpen (1e, 3e, 4e en 11e), twee schouderworpen (1e en 2e), 
zes houdgrepen (1e tot en met de 6e), drie combinaties en twee overnames. 
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Ook moet uchi komi (inzetten, maar niet werpen) worden getoond van been- en heupworpen. Kantel- en 
passeertechnieken horen er nu ook bij.  
Ben je ouder dan twaalf jaar? Dan wordt het nog iets moeilijker. Ze willen dan twee armklemmen, twee 
verwurgingen, twee sutemi's (offerworpen) en een overname met sutemi zien. Uiteraard willen ze je zien 
valbreken. Dit keer uit beweging. 
 
Voor de groene band  
Moet de judoka natuurlijk nog meer laten zien.  
Voor jou moeten zes beenworpen, zeven heupworpen, twee schouderworpen, een armworp, zes 
combinaties, vier overnames en acht houdgrepen niet moeilijk zijn.  
Voor uchi komi, kantel en passeertechnieken draai jij je hand niet om. Om maar te zwijgen van 
bevrijdingstechnieken en armklemmen en verwurgingen. 
Combinatieworpen zijn meestal beenworpen, die of gevolgd worden door een houdgreep of door een 
heup- of schouderworp. De overname is een worp, die je tegenstander inzet, maar die jij maakt. 
Bijvoorbeeld 1e beenworp-1e beenworp of 1e heupworp gevolgd door 1e heupworp links. 
 
De eisen voor de blauwe band  
liggen weer wat hoger. Zeven verschillende beenworpen, vijf heupworpen, drie schouderworpen, een 
armworp, twee sutemi's . Drie combinaties, twee overnames en acht houdgrepen (vier basisgrepen en vier 
variaties).  
Uchi komi (van heup-, been- en schouderworpen), kantel- en passeertechnieken komen ook nu aan bod. 
Evenals bevrijdingstechnieken en armklemmen en verwurgingen. 
 
Voor de bruine band  
komt het hele scala aan worpen aan de orde. Het aantal offerworpen neemt toe en op de grond komen de 
sankaku's (drie-punts houdgrepen i.c. omstrengelingen) er nog bij. 
 

Schema 

Kyu-graad / kleur 5 / Geel 4 / Oranje 3 / Groen 2 / Blauw 1 / Bruin 

Tachi-waza (staand)      

 Beenworpen 1 4 6 7 8 

 Heupworpen 3 4 7 5 5 

 Schouderworpen 1 2 2 3 3 

 Armworpen   1 1 1 

 Sutemi's **  2  2 5 

      

 Overname 1 2 4 2 4 

 Combinatie 1 3 6 3 4 

 Uchi-komi  2 3 4 4 

      

Ne-waza (grond)      

 Houdgrepen      

 Basis 4 4 4 4 4 

 Variatie  2 4 4 4 
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Kyu-graad / kleur 5 / Geel 4 / Oranje 3 / Groen 2 / Blauw 1 / Bruin 

 Omstrengeling **  2 3 6 8 

 Armklem **  2 3 4 6 

      

 Kanteltechniek 2 * * 4 5 

 Bevrijding 2  * 2 4 

 Passeertechniek  * * 2 2 

Sankaku's     2 

      

Valbreken      

 geel koprol, zijwaarts en achterwaarts vallen   

 oranje uit beweging   

- Betreffende techniek is niet vereist. 
* Betreffende techniek laten zien. Eigen keuze uit diverse mogelijkheden. 
** Sutemi's, armklemmen en omstrengelingen zijn niet toegestaan aan judoka's jonger dan 12 jaar.  
 Deze worden hen derhalve ook niet geëxamineerd. 
 
Waar voor de lagere gradaties de gevraagde worpen duidelijk zijn beschreven, zijn voor de hogere banden 
ook variaties van worpen en houdgrepen vereist. De examinator geeft dit bij de lagere banden duidelijk aan 
(én heeft daar in de lessen natuurlijk al de nodige aandacht aan besteed). Bij de hogere banden wordt meer 
zelfwerkzaamheid van de geëxamineerde verwacht. 
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Uit welke onderdelen bestaat het examen?  
  

Het judo-examen bestaat uit drie onderdelen.  

1 Valbreken (ukemi waza)  

De judoka laat zien dat hij in staat is zijn val te breken. Als je geworpen wordt is het van groot 

belang dat je de val op de judomat kunt opvangen. Hiervoor leer je een judorol te maken 

(voorwaarts), achterwaarts te vallen (en doorrollen). Voor de judokas die langer op judo zitten 

worden ook een zijwaartse val en een gestrekte val aangeleerd.  

2 Staande technieken / worpen (tachi waza)  

In het judo is het de bedoeling om je tegenstander met een judoworp naar de grond te brengen. 

Hiervoor worden allerlei technieken geleerd. Deze technieken (met japanse benaming) moet de 

leerling kunnen voordoen (demonstreren) en eventueel toelichten (waarom je een beweging maakt).  

3 Grond technieken / controleren (ne waza)  

Nadat je tegenstander is geworpen wil je voorkomen dat hij je opnieuw aanvalt.  

Hiervoor leer je controletechnieken zoals houdgrepen, armklemmen en  

verwurgingen. Ook kanteltechnieken en passeertechnieken horen hierbij.  

 
Zoals in hoofdstuk 1 al genoemd is het valbreken een basisvaardigheid. De judoka moet dit 

onderdeel dan ook vanaf de gele band beheersen. Als bij een examen dit onderdeel niet goed gaat 

kan de leerling niet slagen.  

 
Voor het onderdeel staande worpen of controletechnieken is het mogelijk dat onderdelen niet 

volledig goed uitgevoerd worden. Hiervoor is het dan ook mogelijk op 1 van de 2 onderdelen een 

herkansing te krijgen.  

 

 


