
1. Federale Kyu examens
Om de kandidaten voor federale examens reeds vroeger te kunnen begeleiden kunnen de ikkyu 
examens federaal worden georganiseerd. De clubleraar neemt autonoom examen af van zijn 
leerlingen, maar wordt hierbij met advies bijgestaan door één of meerdere leden van de 
examencommissie. De examencommissie heeft hierbij een louter raadgevende functie. Zij adviseert 
de clubleraar omtrent de verdere begeleiding van zijn leerlingen om hen optimaal voor te bereiden 
op het komende yudansha examen.

Het slagen voor dit ikkyu examen onder toezicht van de examencommissie geeft recht op een 
federaal ikkyu diploma. Het is geen verplicht diploma om toegelaten te worden tot het federale 
shodan examen.

2. Dan examens
In de VAV kan je federale en aikikai dangraden bekomen. Dit conform de internationale 
reglementen van Aikido. Voor de duidelijkheid : ENKEL AIKIKAI graden zijn wereldwijd erkend! 
Dit staat duidelijk zo gespecifieerd in de internationale reglementen van Aikido.

Het federaal diploma dient gezien te worden als een vertaal dokument en kan functioneren als 
legimitatie van Uw dangraad in ons taalgebied.

Zo kan Uw club erkenningen aanvragen en van deze erkenningen de vruchten plukken (zie ook 
http://www.aikido-vav.be/aansluiten.html )

Elk lid van de VAV dat een dan-examen wenst af te leggen, brengt de verantwoordelijke van de 
examencommissie op de hoogte via het officieel document, te downloaden van de website. Het 
examen kan afgelegd worden bij:

De examencommissie VAV

een Internationaal werkzame Shihan die toelating heeft van Hombu Dojo. Dit op een door de VAV 
(co)georganiseerd federaal evenement.
Een herkansing dient plaats te vinden bij dezelfde shihan of jury waarvoor men zijn eerste poging 
heeft afgelegd.

Onze leden kunnen natuurlijk ook, mits dit conform is met de internationale reglementen van 
Aikido, examen afleggen buiten Belgie.

En dan na het voorleggen van hun Aikikai-diploma, het federaal diploma aanvragen.



3. Uren training, stage-uren en 
minimumleeftijd
Om toegelaten te worden tot een kyu of dan examen moeten onderstaande criteria cumulatief 
nageleefd worden. Onder een trainingsdag wordt een dag bedoeld waarop ten minste 1 aikidoles 
gevolgd werd. Wanneer er op een dag meerdere aikidolessen gevolgd werden, dan telt die dag toch 
slechts voor één dag training.

Het aantal dagen training kan moeilijk op papier gestaafd worden. Het is de verantwoordelijkheid 
van de clubleraar na te gaan of het criterium inzake dagen training effectief nagekomen werd. Het 
aantal trainingsdagen, de minimumleeftijd van de kandidaat en het minimum aantal uren stage voor 
deelname aan een examen zijn vastgelegd als volgt:

graad minimum aantal trainingsdagen minimum aantal uren training minimum leeftijd aantal stage-
uren (*)

Graad
minimum aantal
trainingsdagen

minimum aantal uren
training

minimum
leeftijd

aantal stage-uren
(*)

Rokkyu - 20 - -
Gokyu 30 20 - -
Yonkyu 40 60 - -
Sankyu 50 75 - -
Nikyu 50 90 - -
Ikkyu 60 120 - -

Shodan 70 150 17 80 (4)
Nidan 200 (1) 300 20 120 (5)
Sandan 300 (2) 500 23 180 (6)
Yondan 400 (3) 700 27 260 (7)

(*) federaal erkende stage-uren

(1) + ten vroegste 2 jaar na behalen shodan
(2) + ten vroegste 3 jaar na behalen nidan
(3) + ten vroegste 4 jaar na behalen sandan
(4) minimum, waarvan 40u federale stage vanaf 6e kyu
(5) minimum, waarvan 60u federale stage vanaf 6e kyu en 40u vanaf shodan waarvan 20u federale 
stage
(6) minimum, waarvan 90u federale stage vanaf 6e kyu en 60u vanaf nidan waarvan 30u federale 
stage
(7) minimum, waarvan 130u federale stage vanaf 6e kyu en 80u vanaf sandan waarvan 40u federale
stage

50% van de verplichte stage uren dienen behaald te worden bij de shihan of bij de jury waar men 
zijn examen wenst af te leggen.

Om het berekenen van je aantal stage-uren te vereenvoudigen ontwikkelden wij een rekenmodule 
terug te vinden onder de documenten.



Om ze te kunnen gebruiken heb je wel Microsoft Excel nodig.

Bij het niet slagen voor een examen moeten volgende wachttijden gerespecteerd worden vooraleer 
men zich opnieuw tot een examen mag aanbieden:

Shodan: 10 maanden + 15 bijkomende federaal erkende stage-uren
Nidan: 10 maanden + 20 bijkomende federaal erkende stage-uren
Sandan: 10 maanden + 25 bijkomende federaal erkende stage-uren
Yondan: 10 maanden + 30 bijkomende federaal erkende stage-uren
Een herkansing dient plaats te vinden bij dezelfde shihan of jury waarvoor men zijn eerste poging 
heeft afgelegd.

Naast het verkrijgen van een graad door middel van examen is het ook nog steeds mogelijk om een 
graad toegekend te krijgen op dossier. Voor een aanbeveling door de gradencommissie worden de 
criteria qua dagen training en stage voor de overeenkomstige graad via examen in principe 
verdubbeld.
Hierbij dient gezegd dat een Japanse Shihan 7e Dan of hoger die een Dangraad Aikikai wilt 
toekennen, niet gehouden is aan deze criteria.

4. Morele code
In Australië werd in samenspraak met Sugano Sensei een morele code opgesteld die ook bij ons 
ingevoerd is. De kandidaten moeten blijk geven deze morele code te kennen en toe te passen. Het is 
de verantwoordelijkheid van de leraar deze code aan zijn leerlingen te onderwijzen.

Deze code luidt als volgt:

originele tekst:

Aikido is a way.
There is a commitment and there is an obligation.

Do not abuse or misuse the art of aikido.
Study carefully, honestly and humble.

Respect your senior and take care of your junior.

Vertaald:

Aikido is een weg.
Er is engagement en er is een verbintenis.

Maak geen misbruik van de kunst van aikido.
Studeer zorgvuldig, eerlijk en nederig.

Respecteer je oudere en zorg voor je jongere.



5. Examenprogramma
Het examenprogramma van de federatie is een richtlijn. Het is dus niet limitatief.

Het examen voor nidan en sandan zal niet fundamenteel verschillend zijn van het examen voor 
shodan. Hetzelfde examen wordt in grote lijnen afgenomen voor zowel shodan, nidan als sandan, 
maar voor de beide laatste examens worden specifieke technieken voor dat niveau toegevoegd. Het 
spreekt voor zich dat het niveau van de gevraagde technieken hoger moet liggen voor nidan en voor
sandan, ook al zijn het dezelfde technieken dan voor het shodan examen.

Voor een examen voor de examencommissie VAV zal ook wapenwerk gevraagd worden.
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