
Beste judoleraren en danexamenkandidaten, 

 

Tijdens het afgelopen danexamen viel het op, dat het eigen werkstuk niet uitgevoerd wordt, zoals 

bedoeld in de Vaardigheidseisen Danexamen JUDO opgesteld door de Nationale Graden Commissie Judo 

(N.G.C.J.) op 19 december 2012. 

De N.G.C.J. heeft ook nadrukkelijk aangegeven dat alle kandidaten zich moeten conformeren aan de 

eisen en dat de beoordeling op basis hiervan dient plaats te vinden. 

In de Vaardigheidseisen staat onder Algemeen, hoofdstuk 3. Eigen werkstuk: 

- Binnen het eigen werkstuk moet meer accent gelegd worden op de individuele voorkeuren 

en specialiteit van de kandidaat. 

Dit betekent dat men voor het tachi-waza en het ne-waza één onderwerp of thema moet kiezen om te 

demonstreren. 

 

Bij het tachi-waza moet men bijvoorbeeld een worp uitdiepen met 

- Verschillende richtingen 

- Verschillende pakkingen 

- Verschillende manieren van inkomen 

- Eventueel kata-vorm 

- Verbindingen 

- Overnames 

- Vervolgen naar de grond 

Bovenstaande benadering leidt uiteindelijk tot de verschillende technieken, waarmee de kandidaat vanuit 

zijn specialiteit zijn judovaardigheid demonstreert. 

 

Bij het ne-waza kan men kiezen voor één controletechniek gemaakt in verschillende praktische posities 

met variaties en bevrijdingen, of uit het situationeel ne-waza één positie kiezen van waaruit verschillende 

controletechnieken gemaakt worden. 

 

Het is de bedoeling dat op het a.s. danexamen in juni de juiste werkstukken getoond worden, waarbij 

men moet proberen de maximale 4 minuten te benaderen. Veel plezier bij het trainen van je “eigen” 

werkstuk! 

 

Het demonstreren van een eigen werkstuk is geen verplichting: 

- Voor alle examens bestaat voor de kandidaat de mogelijkheid een eigen werkstuk te laten zien. 

- De kandidaat kan binnen het eigen werkstuk kiezen voor het onderdeel nage-waza of katame-waza of 

voor beide onderdelen (uit Vaardigheidseisen) 

 

Vanaf januari wordt een nieuw aanmeldingsformulier examens op onze web site opgenomen! Op dit 

formulier moet straks niet alleen de kata vorm en stijl worden aangegeven, maar ook de specialiteit 

(thema) tachi-waza en ne-waza. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Harry Dentinger 

Voorzitter DGCJ-ON 

 

PS Vragen staat vrij: harry.dentinger@chello.nl 
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