
Programma Tai-Jutsu van 1
e
 tot 5

e
 Dan 

 

1. Inleiding 

 

Om een Shodan Shiken succesvol te kunnen volbrengen wordt van de Tai-Jutsuka een 

bepaalde maturiteit verwacht: Hij of zij weet zich in een bepaalde situatie te plaatsen waarbij 

die met een agressor geconfronteerd wordt. Deze situatie is op te delen in twee fasen. 

 

1
e
 fase 

 

De kandidaat Tai-Jutsu Shodan Shiken probeert de tegenstander juist in te schatten en zich 

voor te bereiden op een verbale, niet-agressieve oplossing. Dit is de belangrijkste en eerste 

fase van een confrontatie a.d.h.v. de leuze “Een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht” 

 

2
e
 fase 

 

Indien de Tai-Jutsuka daar niet slaagt in de eerder vermelde fase, moet hij zich kunnen 

verdedigen met de basistechnieken uit zijn lagere Kyu graden (geldt voor 1
e
 Dan). Hogere 

Dan graden worden geacht een eigen verdedigingsvorm ontwikkeld te hebben om zijn 

agressor te controleren of eventueel uit te schakelen: 

 

De Tai-Jutsuka moet weten dat men in deze tweede “fase” drie mogelijkheden heeft. 

 

a) De wettige verdediging; 

b) De wettige verdediging, en indien nodig, méér. Waarbij men rekening houdt met de Tai-

Jutsufilosofie van wijlen prof. Albert Pieters. 

c) De kandidaat Tai-Jutsu Shodan Shiken kan ook de opgedane kennis (die hij individueel 

opdeed en voor zichzelf geoptimaliseerd heeft) gebruiken in een eventuele confrontatie fase 2. 

 

Een Tai-Jutsuka moet zich dus agressie-ontradend opstellen maar waarbij hij kordaat kan 

handelen indien nodig, en alle middelen kan benutten die hij door middel van studie en 

training opgedaan heeft. 

 

2. Vereisten 
(a.d.h.v. de vereisten gesteld in het Regenboogplan van de VJJF) 

 

De Technische vereisten worden gedetailleerd uitgelegd in de programma’s van de 

desbetreffende dangraad. De administratieve vereisten worden gedetailleerd uitgelegd vanaf 

2.3.   . 

 

2.1. Technische vereisten gelijk voor Shodan Shiken 1
e
 en 2

e
 Dan Tai-Jutsu  

 

- programma 1
e
 Dan Tai-Jutsu (in bijlage) 

                                                                    � 
- programma 2

e
 Dan Tai-Jutsu (in bijlage) 

Dit is een gevorderd scholingsprogramma 

voor de kandidaat Shodan Shiken 1
e
 en 2

e
 

Dan Tai-Jutsu EN eigen vorming a.d.h.v. 

opgelegde aanvallen 

 

 

 

 



2.2. Technische vereisten gelijk voor Shodan Shiken 3
e
 t.e.m. 5

e
 Dan Tai-Jutsu 

 

- programma 3
e
 Dan Tai-Jutsu (in bijlage) � 

                                                                 

 

 

- programma 4
e
 Dan Tai-Jutsu (in bijlage)  

                                                                    � 
- programma 5

e
 Dan Tai-Jutsu (in bijlage) 

3
e
 Dan: Dit kan een gevorderd 

scholingsprogramma zijn of een eigen 

vorming a.d.h.v. opgelegde aanvallen 

 

 

Eigen vorming a.d.h.v. opgelegde aanvallen. 

 

 

2.3. Administratieve vereisten gelijk voor Shodan Shiken 1
e
 t.e.m. 5

e
 Dan Tai-Jutsu 

 

De kandidaat Tai-Jutsu Shodan Shiken 1
e
, 2

e
, 3

e
, 4

e
 en 5

e
 Dan is op te delen in drie 

categorieën: 

 

1) Beoefenaar van het Tai-Jutsu; 

2) Leraar of assistent-leraar van het Tai-Jutsu; 

3) Clubleraar van het Tai-Jutsu of afdelingsleraar Tai-Jutsu VJJF. 

 

Wij refereren onder elke rubriek naar een van deze personen met “hij” (daarmee kan ook “zij” 

bedoeld worden) 

 

Vanaf 6
e
 dan tot en met 12

e
 Dan wordt een algemene opmerking gemaakt onderaan. 

 

2.3.1. Administratieve vereisten beoefenaar van het Tai-Jutsu 

 

- 1
e
 Dan: 

a) Hij moet de wachttijd van 1 jaar na het behalen van de zwarte gordel Tai-Jutsu 

uitgezeten hebben en gedurende die wachttijd aangesloten zijn bij de VJJF; 

b) Hij moet de nodige aanwezigheidspunten behaald hebben – zijnde 10 federale 

trainingen Tai-Jutsu; 

c) Hij moet het examen Shodan Shiken willen afleggen voor een onpare jury 

samengesteld door de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

d) Hij moet de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op het moment van het examen; 

e) Zijn kandidatuur kan enkel goedgekeurd worden indien hij de expliciete, 

schriftelijke toestemming van zijn clubleraar heeft. Deze geeft zijn toestemming in 

overleg met de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

f) Hij moet in het bezit zijn van een geldige VJJF-vergunning; 

g) Hij moet zijn aanvraag indienen a.d.h.v. de daartoe bestemde formulieren, minstens 

twee maand voor het examen en pas na de 8
e
 federale training Tai-Jutsu; 

h) Hij moet een eigen programma 1
e
 Dan uitgewerkt hebben a.d.h.v. de verplichte 

aanvallen en dat kunnen brengen. Dit programma moet twee maanden voor het 

examen ingediend worden. 

i) Hij kan een vrijstelling krijgen voor het examenonderdeel “E.H.B.O.” indien hij een 

erkend diploma of getuigschrift E.H.B.O. behaald en ingediend heeft. Dit attest moet 

getuigen van een actuele kennis van E.H.B.O. Dit moet ingediend worden ten laatste 

14 dagen voor het examen. Personen met een medisch diploma zijn hier automatisch 

voor vrijgesteld, mits voorlegging van een gelegaliseerde kopij van het diploma. Ook 

de personen met een diploma initiator VTS/BLOSO zijn hiervoor vrijgesteld, mits ook 

zij het originele diploma of een gelegaliseerde kopij daarvan voor kunnen leggen. 



- 2
e
 Dan: 

a) Hij moet de wachttijd van 2 jaar na het behalen van de 1
e
 Dan Tai-Jutsu uitgezeten 

hebben, en gedurende die wachttijd aangesloten zijn bij de VJJF; 

b) Hij moet de nodige aanwezigheidspunten behaald hebben – zijnde 15 federale 

trainingen Tai-Jutsu; 

c) Hij moet het examen Shodan Shiken willen afleggen voor een onpare jury 

samengesteld door de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

d) Hij moet de leeftijd van 20 jaar bereikt hebben op het moment van het examen; 

e) Zijn kandidatuur kan enkel goedgekeurd worden indien hij de expliciete, 

schriftelijke toestemming van zijn clubleraar heeft. Deze geeft zijn toestemming in 

overleg met de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

f) Hij moet in het bezit zijn van een geldige VJJF-vergunning; 

g) Hij moet zijn aanvraag indienen a.d.h.v. de daartoe bestemde formulieren, minstens 

twee maand voor het examen en pas na de 13
e
 federale training Tai-Jutsu; 

h) Hij moet een eigen programma 2
e
 Dan uitgewerkt hebben a.d.h.v. de verplichte 

aanvallen en dat kunnen brengen. Dit programma moet twee maanden voor het 

examen ingediend worden; 

i) Hij kan een vrijstelling krijgen voor het examenonderdeel “E.H.B.O.” indien hij een 

erkend diploma of getuigschrift E.H.B.O. behaald en ingediend heeft. Dit attest moet 

getuigen van een actuele kennis van E.H.B.O. Dit moet ingediend worden ten laatste 

14 dagen voor het examen. Personen met een medisch diploma zijn hier automatisch 

voor vrijgesteld, mits voorlegging van een gelegaliseerde kopij van het diploma; 

j) Hij moet twee lessen wettige zelfverdediging gevolgd hebben bij de VJJF en het 

attest daarvan minstens twee maanden voor het examen ingediend hebben. Personen 

die een gerechtelijke functie bekleden of een diploma in de Rechten behaald hebben 

zijn vrijgesteld. Personen met een diploma gelijk of meerwaardig aan instructeur B 

van VTS/BLOSO zijn ook vrijgesteld. Ieder met een vrijstelling moet een 

gelegaliseerde kopij van zijn diploma of het origineel voor kunnen leggen. 

- 3
e
 Dan 

a) Hij moet de wachttijd van 3 jaar na het behalen van de 2
e
 Dan Tai-Jutsu uitgezeten 

hebben, en gedurende die wachttijd aangesloten zijn bij de VJJF; 

b) Hij moet de nodige aanwezigheidspunten behaald hebben – zijnde 20 federale 

trainingen Tai-Jutsu; 

c) Hij moet het examen Shodan Shiken willen afleggen voor een onpare jury 

samengesteld door de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

d) Hij moet de leeftijd van 23 jaar bereikt hebben op het moment van het examen; 

e) Zijn kandidatuur kan enkel goedgekeurd worden indien hij de expliciete, 

schriftelijke toestemming van zijn clubleraar heeft. Deze geeft zijn toestemming in 

overleg met de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

f) Hij moet in het bezit zijn van een geldige VJJF-vergunning; 

g) Hij moet zijn aanvraag indienen a.d.h.v. de daartoe bestemde formulieren, minstens 

twee maand voor het examen en pas na de 18
e
 federale training Tai-Jutsu; 

h) Hij moet een eigen programma (a.d.h.v. opgelegde aanvallen) OF het 3
e
 Dan 

scholingsprogramma Tai-Jutsu minstens 2 maanden voor het examen ingediend 

hebben; 

i) Indien de kandidaat zijn 2
e
 Dan niet bij de VJJF behaalde, moet hij kunnen bewijzen 

dat zijn kennis van E.H.B.O. actueel is, en dit door middel van een recent attest. 

Personen met een medisch diploma zijn hier automatisch voor vrijgesteld, mits 

voorlegging van een gelegaliseerde kopij van het diploma; 

j) Hij moet twee lessen wettige zelfverdediging gevolgd hebben bij de VJJF en het 



attest daarvan minstens twee maanden voor het examen ingediend hebben. Personen 

die een gerechtelijke functie bekleden of een diploma in de Rechten behaald hebben 

zijn vrijgesteld. Personen met een diploma gelijk of meerwaardig aan instructeur B 

van VTS/BLOSO zijn ook vrijgesteld. Ieder met een vrijstelling moet een 

gelegaliseerde kopij van zijn diploma of het origineel voor kunnen leggen. 

- 4
e
 Dan 

a) Hij moet de wachttijd van 4 jaar na het behalen van de 3
e
 Dan Tai-Jutsu uitgezeten 

hebben, en gedurende die wachttijd aangesloten zijn bij de VJJF; 

b) Hij moet de nodige aanwezigheidspunten behaald hebben – zijnde 25 federale 

trainingen Tai-Jutsu; 

c) Hij moet het examen Shodan Shiken willen afleggen voor een onpare jury 

samengesteld door de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

d) Hij moet de leeftijd van 27 jaar bereikt hebben op het moment van het examen; 

e) Zijn kandidatuur kan enkel goedgekeurd worden indien hij de expliciete, 

schriftelijke toestemming van zijn clubleraar heeft. Deze geeft zijn toestemming in 

overleg met de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

f) Hij moet in het bezit zijn van een geldige VJJF-vergunning; 

g) Hij moet zijn aanvraag indienen a.d.h.v. de daartoe bestemde formulieren, minstens 

twee maand voor het examen en pas na de 23
e
 federale training Tai-Jutsu; 

h) Hij moet een eigen OF het 4
e
 Dan scholingsprogramma Tai-Jutsu minstens 2 

maanden voor het examen ingediend hebben; 

i) Indien de kandidaat zijn 3
e
 Dan niet bij de VJJF behaalde, moet hij kunnen bewijzen 

dat zijn kennis van E.H.B.O. actueel is, en dit door middel van een recent attest. 

Personen met een medisch diploma zijn hier automatisch voor vrijgesteld, mits 

voorlegging van een gelegaliseerde kopij van het diploma; 

j) Hij moet twee lessen wettige zelfverdediging gevolgd hebben bij de VJJF en het 

attest daarvan minstens twee maanden voor het examen ingediend hebben. Personen 

die een gerechtelijke functie bekleden of een diploma in de Rechten behaald hebben 

zijn vrijgesteld. Personen met een diploma gelijk of meerwaardig aan instructeur B 

van VTS/BLOSO zijn ook vrijgesteld. Ieder met een vrijstelling moet een 

gelegaliseerde kopij van zijn diploma of het origineel voor kunnen leggen.. 

- 5
e
 Dan 

a) Hij moet de wachttijd van 5 jaar na het behalen van de 4
e
 Dan Tai-Jutsu uitgezeten 

hebben, en gedurende die wachttijd aangesloten zijn bij de VJJF; 

b) Hij moet de nodige aanwezigheidspunten behaald hebben – zijnde 30 federale 

trainingen Tai-Jutsu; 

c) Hij moet het examen Shodan Shiken willen afleggen voor een onpare jury 

samengesteld door de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

d) Hij moet de leeftijd van 32 jaar bereikt hebben op het moment van het examen; 

e) Zijn kandidatuur kan enkel goedgekeurd worden indien hij de expliciete, 

schriftelijke toestemming van zijn clubleraar heeft. Deze geeft zijn toestemming in 

overleg met de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

f) Hij moet in het bezit zijn van een geldige VJJF-vergunning; 

g) Hij moet zijn aanvraag indienen a.d.h.v. de daartoe bestemde formulieren, minstens 

twee maand voor het examen en pas na de 28
e
 federale training Tai-Jutsu; 

h) Hij moet een eigen programma 5
e
 Dan uitgewerkt hebben a.d.h.v. de verplichte 

aanvallen en dat kunnen brengen. Dit programma moet twee maanden voor het 

examen ingediend worden; 

i) Indien de kandidaat zijn 4
e
 Dan niet bij de VJJF behaalde, moet hij kunnen bewijzen 

dat zijn kennis van E.H.B.O. actueel is, en dit door middel van een recent attest. 



Personen met een medisch diploma zijn hier automatisch voor vrijgesteld, mits 

voorlegging van een gelegaliseerde kopij van het diploma; 

j) Hij moet twee lessen wettige zelfverdediging gevolgd hebben bij de VJJF en het 

attest daarvan minstens twee maanden voor het examen ingediend hebben. Personen 

die een gerechtelijke functie bekleden of een diploma in de Rechten behaald hebben 

zijn vrijgesteld. Personen met een diploma gelijk of meerwaardig aan instructeur B 

van VTS/BLOSO zijn ook vrijgesteld. Ieder met een vrijstelling moet een 

gelegaliseerde kopij van zijn diploma of het origineel voor kunnen leggen. 

 

 

2.3.2. Administratieve vereisten leraar of assistent-leraar van het Tai-Jutsu 
(een assistent-leraar of leraar is altijd minstens 1e Dan Tai-Jutsu) 

 

- 2
e
 Dan: 

a) Hij moet de wachttijd van 2 jaar na het behalen van de 1
e
 Dan Tai-Jutsu uitgezeten 

hebben, en gedurende die wachttijd aangesloten zijn bij de VJJF; 

b) Hij moet de nodige aanwezigheidspunten behaald hebben – zijnde 9 federale 

trainingen Tai-Jutsu. Daarvan moet hij twee federale trainingen Tai-Jutsu zelf gegeven 

hebben. De inhoud van deze lessen moet op voorhand mondeling afgesproken worden 

met de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

c) Hij moet het examen Shodan Shiken willen afleggen voor een onpare jury 

samengesteld door de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

d) Hij moet de leeftijd van 20 jaar bereikt hebben op het moment van het examen; 

e) Zijn kandidatuur kan enkel goedgekeurd worden indien hij de expliciete, 

schriftelijke toestemming van zijn clubleraar heeft. Deze geeft zijn toestemming in 

overleg met de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

f) Hij moet in het bezit zijn van een geldige VJJF-vergunning; 

g) Hij moet zijn aanvraag indienen a.d.h.v. de daartoe bestemde formulieren, minstens 

twee maand voor het examen en pas na de 7
e
 federale training Tai-Jutsu; 

h) Hij moet een eigen programma 2
e
 Dan uitgewerkt hebben a.d.h.v. de verplichte 

aanvallen en dat kunnen brengen. Dit programma moet twee maanden voor het 

examen ingediend worden; 

i) Hij kan een vrijstelling krijgen voor het examenonderdeel “E.H.B.O.” indien hij een 

erkend diploma of getuigschrift E.H.B.O. behaald en ingediend heeft. Dit attest moet 

getuigen van een actuele kennis van E.H.B.O. Dit moet ingediend worden ten laatste 

14 dagen voor het examen. Personen met een medisch diploma zijn hier automatisch 

voor vrijgesteld, mits voorlegging van een gelegaliseerde kopij van het diploma; 

j) Hij moet twee lessen wettige zelfverdediging gevolgd hebben bij de VJJF en het 

attest daarvan minstens twee maanden voor het examen ingediend hebben. Personen 

die een gerechtelijke functie bekleden of een diploma in de Rechten behaald hebben 

zijn vrijgesteld. Personen met een diploma gelijk of meerwaardig aan instructeur B 

van VTS/BLOSO zijn ook vrijgesteld. Ieder met een vrijstelling moet een 

gelegaliseerde kopij van zijn diploma of het origineel voor kunnen leggen; 

k) Hij moet een stageles gegeven hebben in een club die aangesloten is bij de VJJF, en 

waar hij zelf geen lid van is. Die les wordt beoordeeld door de Technisch 

Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF. 

- 3
e
 Dan: 

a) Hij moet de wachttijd van 3 jaar na het behalen van de 1
e
 Dan Tai-Jutsu uitgezeten 

hebben, en gedurende die wachttijd aangesloten zijn bij de VJJF; 

b) Hij moet de nodige aanwezigheidspunten behaald hebben – zijnde 15 federale 



trainingen Tai-Jutsu. Daarvan moet hij twee federale trainingen Tai-Jutsu zelf gegeven 

hebben. De inhoud van deze lessen moet op voorhand mondeling afgesproken worden 

met de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

c) Hij moet het examen Shodan Shiken willen afleggen voor een onpare jury 

samengesteld door de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

d) Hij moet de leeftijd van 23 jaar bereikt hebben op het moment van het examen; 

e) Zijn kandidatuur kan enkel goedgekeurd worden indien hij de expliciete, 

schriftelijke toestemming van zijn clubleraar heeft. Deze geeft zijn toestemming in 

overleg met de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

f) Hij moet in het bezit zijn van een geldige VJJF-vergunning; 

g) Hij moet zijn aanvraag indienen a.d.h.v. de daartoe bestemde formulieren, minstens 

twee maand voor het examen en pas na de 13
e
 federale training Tai-Jutsu; 

h) Hij moet een eigen programma 3
e
 Dan uitgewerkt hebben a.d.h.v. de verplichte 

aanvallen en dat kunnen brengen. Dit programma moet twee maanden voor het 

examen ingediend worden; 

i) Hij kan een vrijstelling krijgen voor het examenonderdeel “E.H.B.O.” indien hij een 

erkend diploma of getuigschrift E.H.B.O. behaald en ingediend heeft. Dit attest moet 

getuigen van een actuele kennis van E.H.B.O. Dit moet ingediend worden ten laatste 

14 dagen voor het examen. Personen met een medisch diploma zijn hier automatisch 

voor vrijgesteld, mits voorlegging van een gelegaliseerde kopij van het diploma; 

j) Hij moet twee lessen wettige zelfverdediging gevolgd hebben bij de VJJF en het 

attest daarvan minstens twee maanden voor het examen ingediend hebben. Personen 

die een gerechtelijke functie bekleden of een diploma in de Rechten behaald hebben 

zijn vrijgesteld. Personen met een diploma gelijk of meerwaardig aan instructeur B 

van VTS/BLOSO zijn ook vrijgesteld. Ieder met een vrijstelling moet een 

gelegaliseerde kopij van zijn diploma of het origineel voor kunnen leggen; 

k) Hij moet een stageles gegeven hebben in een club die aangesloten is bij de VJJF, en 

waar hij zelf geen lid van is. Dat mag ook een Federale Stage zijn. Die les wordt 

beoordeeld door de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF. 

Kandidaten met een diploma “instructeur en/of trainer B Ju-Jutsu of Tai-Jutsu”, erkend 

door de VTS BLOSO zijn vrijgesteld voor deze stageles. 

4
e
 Dan: 

a)Hij moet de wachttijd van 4 jaar na het behalen van de 3
e
 Dan Tai-Jutsu uitgezeten 

hebben, en gedurende die wachttijd aangesloten zijn bij de VJJF; 

b) Hij moet de nodige aanwezigheidspunten behaald hebben – zijnde 20 federale 

trainingen Tai-Jutsu; 

c) Hij moet het examen Shodan Shiken willen afleggen voor een onpare jury 

samengesteld door de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

d) Hij moet de leeftijd van 27 jaar bereikt hebben op het moment van het examen; 

e) Zijn kandidatuur kan enkel goedgekeurd worden indien hij de expliciete, 

schriftelijke toestemming van zijn clubleraar heeft. Deze geeft zijn toestemming in 

overleg met de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

f) Hij moet in het bezit zijn van een geldige VJJF-vergunning; 

g) Hij moet zijn aanvraag indienen a.d.h.v. de daartoe bestemde formulieren, minstens 

twee maand voor het examen en pas na de 18
e
 federale training Tai-Jutsu; 

h) Hij moet een eigen OF het 4
e
 Dan scholingsprogramma Tai-Jutsu minstens 2 

maanden voor het examen ingediend hebben; 

i) Indien de kandidaat zijn 3
e
 Dan niet bij de VJJF behaalde, moet hij kunnen bewijzen 

dat zijn kennis van E.H.B.O. actueel is, en dit door middel van een recent attest. 

Personen met een medisch diploma zijn hier automatisch voor vrijgesteld, mits 



voorlegging van een gelegaliseerde kopij van het diploma; 

j) Hij moet twee lessen wettige zelfverdediging gevolgd hebben bij de VJJF en het 

attest daarvan minstens twee maanden voor het examen ingediend hebben. Personen 

die een gerechtelijke functie bekleden of een diploma in de Rechten behaald hebben 

zijn vrijgesteld. Personen met een diploma gelijk of meerwaardig aan instructeur B 

van VTS/BLOSO zijn ook vrijgesteld. Ieder met een vrijstelling moet een 

gelegaliseerde kopij van zijn diploma of het origineel voor kunnen leggen. 

k) Hij moet twee stagelessen gegeven hebben in een club die aangesloten is bij de 

VJJF, en waar hij zelf geen lid van is. Dat mag ook een Federale Stage zijn. Die les 

wordt beoordeeld door de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF. 

Kandidaten met een diploma “instructeur en/of trainer B Ju-Jutsu of Tai-Jutsu”, erkend 

door de VTS BLOSO zijn vrijgesteld voor deze stageles. Zij moeten dit diploma voor 

kunnen leggen. 

- 5
e
 Dan: 

a)Hij moet de wachttijd van 5 jaar na het behalen van de 4
e
 Dan Tai-Jutsu uitgezeten 

hebben, en gedurende die wachttijd aangesloten zijn bij de VJJF; 

b) Hij moet de nodige aanwezigheidspunten behaald hebben – zijnde 25 federale 

trainingen Tai-Jutsu; 

c) Hij moet het examen Shodan Shiken willen afleggen voor een onpare jury 

samengesteld door de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

d) Hij moet de leeftijd van 32 jaar bereikt hebben op het moment van het examen; 

e) Zijn kandidatuur kan enkel goedgekeurd worden indien hij de expliciete, 

schriftelijke toestemming van zijn clubleraar heeft. Deze geeft zijn toestemming in 

overleg met de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

f) Hij moet in het bezit zijn van een geldige VJJF-vergunning; 

g) Hij moet zijn aanvraag indienen a.d.h.v. de daartoe bestemde formulieren, minstens 

twee maand voor het examen en pas na de 23
e
 federale training Tai-Jutsu; 

h) Hij moet een eigen programma 5
e
 Dan uitgewerkt hebben a.d.h.v. de verplichte 

aanvallen en dat kunnen brengen. Dit programma moet twee maanden voor het 

examen ingediend worden; 

i) Indien de kandidaat zijn 4
e
 Dan niet bij de VJJF behaalde, moet hij kunnen bewijzen 

dat zijn kennis van E.H.B.O. actueel is, en dit door middel van een recent attest. 

Personen met een medisch diploma zijn hier automatisch voor vrijgesteld, mits 

voorlegging van een gelegaliseerde kopij van het diploma; 

j) Hij moet twee lessen wettige zelfverdediging gevolgd hebben bij de VJJF en het 

attest daarvan minstens twee maanden voor het examen ingediend hebben. Personen 

die een gerechtelijke functie bekleden of een diploma in de Rechten behaald hebben 

zijn vrijgesteld. Personen met een diploma gelijk of meerwaardig aan instructeur B 

van VTS/BLOSO zijn ook vrijgesteld. Ieder met een vrijstelling moet een 

gelegaliseerde kopij van zijn diploma of het origineel voor kunnen leggen. 

k) Hij moet een stageles “KATA” geven in een club aangesloten bij de VJJF en die 

niet de zijne is. Dat mag ook op een Federale Stage. Die les wordt beoordeeld door de 

Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF. Een vrijstelling voor deze les 

heeft men indien men een diploma “Instructeur of Trainer A Ju-Jutsu of Tai-Jutsu” 

erkend door de VTS BLOSO kan voorleggen. 

 

2.3.3. Administratieve vereisten clubleraar Tai-Jutsu of afdelingsleraar Tai-Jutsu 

VJJF. 
(een clubleraar of afdelingsleraar is altijd minstens 1e Dan Tai-Jutsu) 

 



- 2
e
 Dan: 

a) Hij moet de wachttijd van 2 jaar na het behalen van de 1
e
 Dan Tai-Jutsu uitgezeten 

hebben, en gedurende die wachttijd aangesloten zijn bij de VJJF; 

b) Hij moet de nodige aanwezigheidspunten behaald hebben – zijnde 5 federale 

trainingen Tai-Jutsu. Daarvan moet hij twee federale trainingen Tai-Jutsu zelf gegeven 

hebben. De inhoud van deze lessen moet op voorhand mondeling afgesproken worden 

met de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

c) Hij moet het examen Shodan Shiken willen afleggen voor een onpare jury 

samengesteld door de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

d) Hij moet de leeftijd van 20 jaar bereikt hebben op het moment van het examen; 

e) Zijn kandidatuur kan enkel goedgekeurd worden indien hij de expliciete, 

schriftelijke toestemming van de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC 

VJJF heeft; 

f) Hij moet in het bezit zijn van een geldige VJJF-vergunning; 

g) Hij moet zijn aanvraag indienen a.d.h.v. de daartoe bestemde formulieren, minstens 

twee maand voor het examen en pas na de 3
e
 federale training Tai-Jutsu; 

h) Hij moet een eigen programma 2
e
 Dan uitgewerkt hebben a.d.h.v. de verplichte 

aanvallen en dat kunnen brengen. Dit programma moet twee maanden voor het 

examen ingediend worden; 

i) Hij kan een vrijstelling krijgen voor het examenonderdeel “E.H.B.O.” indien hij een 

erkend diploma of getuigschrift E.H.B.O. behaald en ingediend heeft. Dit attest moet 

getuigen van een actuele kennis van E.H.B.O. Dit moet ingediend worden ten laatste 

14 dagen voor het examen. Personen met een medisch diploma zijn hier automatisch 

voor vrijgesteld, mits voorlegging van een gelegaliseerde kopij van het diploma; 

j) Hij moet twee lessen wettige zelfverdediging gevolgd hebben bij de VJJF en het 

attest daarvan minstens twee maanden voor het examen ingediend hebben. Personen 

die een gerechtelijke functie bekleden of een diploma in de Rechten behaald hebben 

zijn vrijgesteld. Personen met een diploma gelijk of meerwaardig aan instructeur B 

van VTS/BLOSO zijn ook vrijgesteld. Ieder met een vrijstelling moet een 

gelegaliseerde kopij van zijn diploma of het origineel voor kunnen leggen; 

k) De Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF kan de kandidaat 

verzoeken een stageles te geven. De Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de 

TC VJJF is niet verplicht dit te verzoeken en doet dat wanneer hij dit noodzakelijk 

acht. Die les wordt geëvalueerd door de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van 

de TC VJJF. Indien de kandidaat niet aan dit verzoek voldoet, kan de Technisch 

Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF weigeren de kandidatuur goed te keuren. 

- 3
e
 Dan: 

a) Hij moet de wachttijd van 3 jaar na het behalen van de 1
e
 Dan Tai-Jutsu uitgezeten 

hebben, en gedurende die wachttijd aangesloten zijn bij de VJJF; 

b) Hij moet de nodige aanwezigheidspunten behaald hebben – zijnde 9 federale 

trainingen Tai-Jutsu. Daarvan moet hij twee federale trainingen Tai-Jutsu zelf gegeven 

hebben. De inhoud van deze lessen moet op voorhand mondeling afgesproken worden 

met de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

c) Hij moet het examen Shodan Shiken willen afleggen voor een onpare jury 

samengesteld door de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

d) Hij moet de leeftijd van 23 jaar bereikt hebben op het moment van het examen; 

e) Zijn kandidatuur kan enkel goedgekeurd worden indien hij de expliciete, 

schriftelijke toestemming van de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC 

VJJF heeft; 

f) Hij moet in het bezit zijn van een geldige VJJF-vergunning; 



g) Hij moet zijn aanvraag indienen a.d.h.v. de daartoe bestemde formulieren, minstens 

twee maand voor het examen en pas na de 7
e
 federale training Tai-Jutsu; 

h) Hij moet een eigen programma 3
e
 Dan uitgewerkt hebben a.d.h.v. de verplichte 

aanvallen en dat kunnen brengen. Dit programma moet twee maanden voor het 

examen ingediend worden; 

i) Hij kan een vrijstelling krijgen voor het examenonderdeel “E.H.B.O.” indien hij een 

erkend diploma of getuigschrift E.H.B.O. behaald en ingediend heeft. Dit attest moet 

getuigen van een actuele kennis van E.H.B.O. Dit moet ingediend worden ten laatste 

14 dagen voor het examen. Personen met een medisch diploma zijn hier automatisch 

voor vrijgesteld, mits voorlegging van een gelegaliseerde kopij van het diploma; 

j) Hij moet twee lessen wettige zelfverdediging gevolgd hebben bij de VJJF en het 

attest daarvan minstens twee maanden voor het examen ingediend hebben. Personen 

die een gerechtelijke functie bekleden of een diploma in de Rechten behaald hebben 

zijn vrijgesteld. Personen met een diploma gelijk of meerwaardig aan instructeur B 

van VTS/BLOSO zijn ook vrijgesteld. Ieder met een vrijstelling moet een 

gelegaliseerde kopij van zijn diploma of het origineel voor kunnen leggen; 

k) De Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF kan de kandidaat 

verzoeken een stageles te geven. De Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de 

TC VJJF is niet verplicht dit te verzoeken en doet dat wanneer hij dit noodzakelijk 

acht. Die les wordt geëvalueerd door de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van 

de TC VJJF. Indien de kandidaat niet aan dit verzoek voldoet, kan de Technisch 

Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF weigeren de kandidatuur goed te keuren. 

- 4
e
 Dan: 

a)Hij moet de wachttijd van 4 jaar na het behalen van de 3
e
 Dan Tai-Jutsu uitgezeten 

hebben, en gedurende die wachttijd aangesloten zijn bij de VJJF; 

b) Hij moet de nodige aanwezigheidspunten behaald hebben – zijnde 12 federale 

trainingen Tai-Jutsu; 

c) Hij moet het examen Shodan Shiken willen afleggen voor een onpare jury 

samengesteld door de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

d) Hij moet de leeftijd van 27 jaar bereikt hebben op het moment van het examen; 

e) Zijn kandidatuur kan enkel goedgekeurd worden indien hij de expliciete, 

schriftelijke toestemming van de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC 

VJJF heeft; 

f) Hij moet in het bezit zijn van een geldige VJJF-vergunning; 

g) Hij moet zijn aanvraag indienen a.d.h.v. de daartoe bestemde formulieren, minstens 

twee maand voor het examen en pas na de 10
e
 federale training Tai-Jutsu; 

h) Hij moet een eigen OF het 4
e
 Dan scholingsprogramma Tai-Jutsu minstens 2 

maanden voor het examen ingediend hebben; 

i) Indien de kandidaat zijn 3
e
 Dan niet bij de VJJF behaalde, moet hij kunnen bewijzen 

dat zijn kennis van E.H.B.O. actueel is, en dit door middel van een recent attest. 

Personen met een medisch diploma zijn hier automatisch voor vrijgesteld, mits 

voorlegging van een gelegaliseerde kopij van het diploma; 

j) Hij moet twee lessen wettige zelfverdediging gevolgd hebben bij de VJJF en het 

attest daarvan minstens twee maanden voor het examen ingediend hebben. Personen 

die een gerechtelijke functie bekleden of een diploma in de Rechten behaald hebben 

zijn vrijgesteld. Personen met een diploma gelijk of meerwaardig aan instructeur B 

van VTS/BLOSO zijn ook vrijgesteld. Ieder met een vrijstelling moet een 

gelegaliseerde kopij van zijn diploma of het origineel voor kunnen leggen; 

k) De Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF kan de kandidaat 

verzoeken een stageles te geven. De Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de 



TC VJJF is niet verplicht dit te verzoeken en doet dat wanneer hij dit noodzakelijk 

acht. Die les wordt geëvalueerd door de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van 

de TC VJJF. Indien de kandidaat niet aan dit verzoek voldoet, kan de Technisch 

Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF weigeren de kandidatuur goed te keuren. 

- 5
e
 Dan: 

a)Hij moet de wachttijd van 5 jaar na het behalen van de 4
e
 Dan Tai-Jutsu uitgezeten 

hebben, en gedurende die wachttijd aangesloten zijn bij de VJJF; 

b) Hij moet de nodige aanwezigheidspunten behaald hebben – zijnde 15 federale 

trainingen Tai-Jutsu; 

c) Hij moet het examen Shodan Shiken willen afleggen voor een onpare jury 

samengesteld door de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF; 

d) Hij moet de leeftijd van 32 jaar bereikt hebben op het moment van het examen; 

e) Zijn kandidatuur kan enkel goedgekeurd worden indien hij de expliciete, 

schriftelijke toestemming van de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC 

VJJF heeft; 

f) Hij moet in het bezit zijn van een geldige VJJF-vergunning; 

g) Hij moet zijn aanvraag indienen a.d.h.v. de daartoe bestemde formulieren, minstens 

twee maand voor het examen en pas na de 13
e
 federale training Tai-Jutsu; 

h) Hij moet een eigen programma 5
e
 Dan uitgewerkt hebben a.d.h.v. de verplichte 

aanvallen en dat kunnen brengen. Dit programma moet twee maanden voor het 

examen ingediend worden; 

i) Indien de kandidaat zijn 4
e
 Dan niet bij de VJJF behaalde, moet hij kunnen bewijzen 

dat zijn kennis van E.H.B.O. actueel is, en dit door middel van een recent attest. 

Personen met een medisch diploma zijn hier automatisch voor vrijgesteld, mits 

voorlegging van een gelegaliseerde kopij van het diploma; 

j) Hij moet twee lessen wettige zelfverdediging gevolgd hebben bij de VJJF en het 

attest daarvan minstens twee maanden voor het examen ingediend hebben. Personen 

die een gerechtelijke functie bekleden of een diploma in de Rechten behaald hebben 

zijn vrijgesteld. Personen met een diploma gelijk of meerwaardig aan instructeur B 

van VTS/BLOSO zijn ook vrijgesteld. Ieder met een vrijstelling moet een 

gelegaliseerde kopij van zijn diploma of het origineel voor kunnen leggen; 

k) De Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF kan de kandidaat 

verzoeken een stageles te geven. De Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de 

TC VJJF is niet verplicht dit te verzoeken en doet dat wanneer hij dit noodzakelijk 

acht. Die les wordt geëvalueerd door de Technisch Verantwoordelijke Tai-Jutsu van 

de TC VJJF. Indien de kandidaat niet aan dit verzoek voldoet, kan de Technisch 

Verantwoordelijke Tai-Jutsu van de TC VJJF weigeren de kandidatuur goed te keuren. 

 

 

2.3.4. Algemene opmerking over het behalen van de 6
e
 tot en met de 12

e
 Dan. 

 

De wachttijd voor het behalen van elke dangraad vanaf 6
e
 tot en met 12

e
 bedraagt 5 jaar. De 

kandidaat moet 12 punten behaald hebben per dangraadverhoging. Deze punten kunnen zowel 

federale als non-federale punten zijn. Vanaf de leeftijd van 60 jaar moet de kandidaat 8 

punten behalen. Het toekennen van de punten is conform de VJJF. 


