
In 2012 heeft de Vlaamse Judo Federatie een nieuwe judo leerlijn voor de kyuverhogingen uitgeschreven.

Tussen de kyuverhogingen zijn er wachttijden voorzien die de VJF telkens strikt zal controleren.

Bijgevolg dringen zich een aantal aanpassingen in ons examenprogramma op, die in voege gaan vanaf september 2012.

Zo kunnen bijvoorbeeld in team A geen streepjes meer opgespaard en overgedragen worden bij kyuverhogingen.

In team B maken we een onderscheid tussen judoka's U15 (jonger dan 15 jaar) en 15+ (15 jaar en ouder) voor judoka's die als nieuweling starten in team B.

KYU VAN NAAR Team AANTAL TRAININGEN MINIMUMLEEFTIJD WACHTTIJDEN KYUVERHOGING

Witte gordel Witte gordel met 1 streepje 20 op witte kaart 7 jaar zijn

Witte gordel met 1 streepje Witte gordel met 2 streepjes 40 op witte kaart

Witte gordel met 2 streepjes Gele gordel 60 op witte kaart 8 jaar in kalenderjaar 9 maanden

Gele gordel Gele gordel met 1 streepje 30 op gele kaart

Gele gordel met 1 streepje Gele gordel met 2 streepjes 60 op gele kaart

Gele gordel met 2 streepjes Oranje gordel 90 op gele kaart 9 jaar in kalenderjaar 12 maanden

Oranje gordel Oranje gordel met 1 streepje 40 op oranje kaart

Oranje gordel met 1 streepje Oranje gordel met 2 streepjes 80 op oranje kaart

Oranje gordel met 2 streepjes Oranjegroene gordel 120 op oranje kaart 11 jaar in kalenderjaar 15 maanden

KYU VAN NAAR Team AANTAL TRAININGEN MINIMUMLEEFTIJD WACHTTIJDEN KYUVERHOGING

B U15 60 op witte kaart 9 maanden 

B 15+ 24 op witte kaart 3 maanden

B U15 70 op gele kaart 10 maanden

B 15+ 32 op gele kaart 4 maanden

B U15 80 op oranje kaart 11 maanden

B 15+ 40 op oranje kaart 5 maanden

B U15 100 op groene kaart 12 maanden

B 15+ 48 op groene kaart 6 maanden

2e kyu Blauwe gordel Bruine gordel B 64 op blauwe kaart 15 jaar zijn 8 maanden

ZEER BELANGRIJK !!!

Het aantal trainingen en de leeftijd zijn niet de enige voorwaarden om toegelaten te worden voor een examen.

Het is steeds de hoofdtrainer die bij elk examen zal beslissen wie deelneemt en wie niet en dit op basis van:

- de minimumleeftijd

- het aantal trainingen (bijvoorbeeld 1 of maximum 2 trainingen te kort om deel te nemen)

- de periode tussen twee kyuverhogingen (controle judo leerlijn VJF)

- de inzet en betrokkenheid tijdens de trainingen

- het gedrag tijdens de trainingen (tonen van het nodige respect voor de judoka's en de trainers)

- de regelmatige aanwezigheid op de trainingen

- het niveau (bijvoorbeeld motoriek en techniek)

Elk examen in team A zal steeds beginnen met de controle van de lidkaart en het opvragen van vijf Japanse woordjes. 

Indien er minimum drie woordjes niet gekend zijn, stopt het examen onmiddellijk en wordt de judoka naar de 

volgende examenronde doorverwezen.

De examencommissie

3e kyu Groene gordel Blauwe gordel 14 jaar in kalenderjaar

4e kyu Oranje gordel Groene gordel 13 jaar in kalenderjaar

5e kyu Gele gordel Oranje gordel 9 jaar in kalenderjaar

4e kyu A

6e kyu Witte gordel Gele gordel

KYUVERHOGINGEN SEPTEMBER 2012

6e kyu A

5e kyu A

8 jaar in kalenderjaar


