
JU-JUTSU 
ZELFVERDEDIGING

EXAMENPROGRAMMA + 12 jaar

  

      

	 	                                                                                                                                                                



 Examen Ju-Jutsu van wit naar geel      

Voorwaarden 
•Minimum drie maand lid en regelmatig naar de trainingen komen. 

Fase 1 - Afweer- & tegenaanvallen 
De aanvaller stoot rechtstreeks naar het hoofd	 	 x 2 
De aanvaller stoot rechtstreeks naar de borststreek 	 x 2 

•Eerst wordt de basis afweertechniek getoond. 
•Op elke aanval wordt er een verschillende afweertechniek getoond. 
•Deze wordt gevolgd door een tegenaanval, bestaande uit stoot, slag 

en/of traptechniek. 
•De aanvaller mag naar de grond gebracht worden. 
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Voorbeeld  
van een afweer-  & tegenaanval 

op rechtstreekse stoot  
naar het hoofd 

Voorbeeld  
van een afweer op 

rechtstreekse stoot  
naar het lichaam 

“TE UKE”



Fase 2 - Werptechnieken “Nage Waza” 
Demonstreer 2 beenworpen 
Demonstreer 1 handworp 
Demonstreer 1 klemworp  

•Na demonstratie van elke basistechniek wordt er een toepassing 
getoond. 

•De aanval, tegenaanval en/of afwerking van de toepassing mag vrij 
gekozen worden. 
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Voorbeeld van een 
klemworp 

“SHIHO NAGE”

Voorbeeld van een 
handworp 

“USHIRO KIRI OTOSHI” 

Voorbeeld van een 
beenworp 

“KO SOTO GARI”



Fase 3 - Controle technieken “ Katame Waza” 

Houdgrepen 	 x 2 

Valoefeningen “Ukemi Waza” 
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Voorbeeld van houdgrepen 
	

USHIRO 
achterwaartse rol

YOKO UKEMI 
zijwaartse val

MAE UKEMI 
voorwaartse plankval



ZELFVERDEDIGING - Op aanvalsvormen 
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Polsgreep zelfde zijde

Wurging zijwaarts met 
beide handen

 Rechtstreekse vuistslag 
naar het hoofd 

Rond de armen langs 
achter

Gekruiste polsgreep	

Rechtstreekse vuistslag 
naar het lichaam

Wurging met één hand



    Examen Ju-Jutsu van geel naar oranje     

Voorwaarden 
•Kennis hebben van het vorige programma. 
•Regelmatig naar de trainingen komen. 

Fase 1 - Afweer- & tegenaanvallen 
De aanvaller stoot rechtstreeks naar het hoofd	 	 x 2 
De aanvaller stoot rechtstreeks naar de borststreek 	 x 2 
De aanvaller trapt voorwaarts naar de buik	 	 x 2 

•Eerst wordt de basis afweertechniek getoond.  
•Op elke aanval wordt er een verschillende afweertechniek getoond. 
•Deze wordt gevolgd door een tegenaanval, bestaande uit stoot, slag 

en/of traptechniek. 
•De aanvaller mag naar de grond gebracht worden. 

Fase 2 - Werptechnieken “Nage Waza” 
Demonstreer 2 beenworpen 
Demonstreer 2 heupworpen 
Demonstreer 2 handworpen 
Demonstreer 1 klemworp  

•Na demonstratie van elke basistechniek wordt er een toepassing 
getoond. 

•De aanval, tegenaanval en/of afwerking van de toepassing mag vrij 
gekozen worden.  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Voorbeeld van een afweer  
op voorwaartse trap 

“SUKUI UKE” 
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Voorbeeld van een 
klemworp 

“UDE KIME NAGE”

Voorbeeld van een 
handworp 

“TE OTOSHI NAGE

Voorbeeld van een 
beenworp 

“KO UCHI GAKE”

Voorbeeld van een  
heupworp 

“HARAI GOSHI” 



Fase 3 - Controle technieken “ Katame Waza” 

Demonstreer 1 rechtstaande klem 
Demonstreer 1 klem op de grond 
Demonstreer 1 wurging  

•Na demonstratie van elke basistechniek wordt er een toepassing 
getoond. 

•De aanval & tegenaanval van de toepassing mag vrij gekozen 
worden.  

•De afwerking bestaat uit de gedemonstreerde techniek.	  
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Voorbeeld van een klem  
op de grond 	  

“UDE GATAME”

Voorbeeld van een 
rechtstaande klem 
“WAKI GATAME”

Voorbeeld van een 
wurging  

“HADAKA JIME”



Valoefeningen “Ukemi Waza” 
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USHIRO 
achterwaartse rol

MAE 
voorwaarts rollen

ZEMPO KAÏTEN 
voorwaartse rol + 



ZELFVERDEDIGING - Op aanvalsvormen 

•Rechtstreekse vuistslag naar het hoofd 
•Rechtstreekse vuistslag naar het bovenlichaam  
•Polsgreep zelfde zijde 
•Wurging zijwaarts met beide handen 
•Rond de armen langs achter 
•Gekruiste polsgreep 
•Wurging met één hand 
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Rechtstreekse voettrap

Hoekslag

Beide polsen grijpen 
vooraan

Wurging achteraan met 
beide handen

Wurging vooraan met 
beide handen

Wurging achteraan met 
onderarm 



    Examen Ju-Jutsu van oranje naar groen     

Voorwaarden 
•Kennis hebben van het vorige programma. 
•Regelmatig naar de trainingen komen. 

Fase 1 - Afweer- & tegenaanvallen 
De aanvaller stoot rechtstreeks naar het hoofd	 	 x 2 
De aanvaller stoot rechtstreeks naar de borststreek 	 x 2 
De aanvaller trapt voorwaarts naar de buik	 	 x 2 

•Eerst wordt de basis afweertechniek getoond.  
•Op elke aanval wordt er een verschillende afweertechniek getoond. 
•Deze wordt gevolgd door een tegenaanval, bestaande uit stoot, slag 

en/of traptechniek. 
•De aanvaller moet naar de grond gebracht worden. 
•De afwerking op grond is vrij. 
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Voorbeeld  
van een afweertechniek op 

rechtstreekse stoot  
naar het hoofd 

Voorbeeld van een 
afwerking op de grond 



Fase 2 - Werptechnieken “Nage Waza” 
Demonstreer 3 beenworpen 
Demonstreer 3 heupworpen 
Demonstreer 3 handworpen 
Demonstreer 2 klemworpen  

•Na demonstratie van elke basistechniek wordt er een toepassing 
getoond. 

•De aanval, tegenaanval en/of afwerking van de toepassing mag vrij 
gekozen worden. 
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Voorbeeld van een 
klemworp 

“IRIMI NAGE”

Voorbeeld van een 
handworp 

“IPPON SEOI NAGE”

Voorbeeld van een 
beenworp 

“O SOTO GARI”

Voorbeeld van een  
heupworp 
“O GOSHI”



Fase 3 - Controle technieken “ Katame Waza” 

Demonstreer 2 rechtstaande klemmen 
Demonstreer 2 klemmen op de grond 
Demonstreer 2 wurgingen  
Demonstreer 1 beenklem 

•Na demonstratie van elke basistechniek wordt er een toepassing 
getoond. 

•De aanval & tegenaanval van de toepassing mag vrij gekozen 
worden.  

•De afwerking bestaat uit de gedemonstreerde techniek.	  
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Voorbeeld van een klem  
op de grond 	  

“UDE GARAMI”

Voorbeeld van een 
rechtstaande klem 
“HARA GATAME”

Voorbeeld van een 
wurging  

“TSUKKOMI JIME”

Voorbeeld van een  
beenklem



Valoefeningen “Ukemi Waza” 

Demonstreren van het valbreken en het rollen. 

ZELFVERDEDIGING - Op aanvalsvormen 

•Rechtstreekse vuistslag naar het hoofd 
•Rechtstreekse vuistslag naar het bovenlichaam  
•Polsgreep zelfde zijde 
•Wurging zijwaarts met beide handen 
•Rond de armen langs achter 
•Gekruiste polsgreep 
•Wurging met één hand 
•Rechtstreekse voettrap  
•Hoekslag 
•Beide polsen grijpen vooraan 
•Wurging achteraan met beide handen 
•Wurging vooraan met beide handen 
•Wurging achteraan met onderarm 
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Haargreep voorwaarts Stokslag van buiten naar binnen

Kraaggreep achteraan met één 
hand

Om het hoofd grijpen 
zijwaarts	
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Rond de armen  
vooraan Stokslag van binnen naar 

buiten

Naast lichaam en wurging 
met beide handen

Cirkelvormige trap 

Kraaggreep + vuistslag

Om de lende achteraan

Messteek naar de buik



Grondwerk “Ne Waza” 

Demonstreer 2 inkom-technieken waarbij de partner op de rug ligt 
Demonstreer 2 omdraai-technieken waarbij de partner op ellebogen en 
knieën zit  

Random Attacks  

Reactietesten  

Kennis van de wet op de zelfverdediging  

De aanval moet gericht zijn tegen personen. 
De aanranding moet wederrechtelijk zijn. 
Het verweer moet noodzakelijk zijn. 
Het verweer moet ogenblikkelijk zijn. 
Het verweer moet in verhouding staan tot de aanval. 
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Om de lende vooraan

Rond de armen  zijwaarts

Opstoot naar de kin 



    Examen Ju-Jutsu van groen naar blauw     

Voorwaarden 

•Kennis hebben van het vorige programma. 
•Regelmatig naar de trainingen komen. 
•Wachttijd van minimum één jaar na het vorige examen. 
•Leeftijdsvoorwaarden -> 13 jaar. 
•Deelname aan minimum 2 federale trainingen of stages en dit tijdens 

de wachttijd.  

Fase 1 - Afweer- & tegenaanvallen 

De aanvaller stoot rechtstreeks naar het hoofd	 	 x 3 
De aanvaller stoot rechtstreeks naar de borststreek 	 x 3 
De aanvaller trapt voorwaarts naar de buik	 	 x 2 

•Eerst wordt de basis afweertechniek getoond.  
•Op elke aanval wordt er een verschillende afweertechniek getoond. 
•Deze wordt gevolgd door een tegenaanval bestaande uit stoot, slag 

en/of traptechniek. 
•De aanvaller moet naar de grond gebracht worden. 
•De afwerking op grond is vrij. 

 17



Fase 2 - Werptechnieken “Nage Waza” 
Demonstreer 3 beenworpen 
Demonstreer 3 heupworpen 
Demonstreer 3 handworpen 
Demonstreer 2 klemworpen  
Demonstreer 1 offerworpen  

•Na demonstratie van elke basistechniek wordt er een toepassing 
getoond. 

•De afwerking moet gebeuren met een klem en/of wurging.  
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Voorbeeld van een 
klemworp 

“KAITEN NAGE”

Voorbeeld van een 
handworp 

“TE GURUMA”

Voorbeeld van een 
beenworp 

“O UCHI GARI”
Voorbeeld van een  

heupworp 
“SODE TSURI KOMI GOSHI”

Voorbeeld van een 
offerworp 

YOKO OTOSHI



Fase 3 - Controle technieken “ Katame Waza” 

Demonstreer 3 rechtstaande klemmen 
Demonstreer 3 klemmen op de grond 
Demonstreer 2 wurgingen  
Demonstreer 2 beenklemmen 

•Na demonstratie van elke basistechniek wordt er een toepassing 
getoond. 

•De aanval & tegenaanval van de toepassing mag vrij gekozen 
worden.  

•De afwerking bestaat uit de gedemonstreerde techniek.	  
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Voorbeeld van een klem  
op de grond 	 - druk met de knie 

“HIZA GATAME”

Voorbeeld van een 
rechtstaande klem 

“UDE GATAME”

Voorbeeld van een 
wurging  

“SANKAKU JIME”

Voorbeeld van een  
beenklem



ZELFVERDEDIGING - Op aanvalsvormen 

•Wurging zijwaarts met beide handen 

•Polsgreep zelfde zijde 

•Rechtstreekse vuistslag naar het hoofd 

•Rond de armen langs achter 

•Gekruiste polsgreep 

•Wurging met één hand 

•Rechtstreekse vuistslag naar het lichaam  

•Rechtstreekse voettrap 

•Hoekslag 

•Beide polsen grijpen vooraan 

•Wurging achteraan met beide handen 

•Wurging vooraan met beide handen 

•Wurging achteraan met onderarm  

•Haargreep voorwaarts 

•Stokslag van buiten naar binnen 

•Kraaggreep achteraan met één hand 

•Om het hoofd grijpen zijwaarts 

•Rond de armen vooraan  

•Stokslag van binnen naar buiten 

•Naast lichaam en wurging met beide handen 

•Cirkelvormige trap 

•Kraaggreep + vuistslag  

•Om de lende achteraan 

•Messteek naar de buik 

•Opstoot naar de kin 

•Om de lende vooraan  

•Rond de armen zijwaarts 
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Mes snijden van buiten naar 
binnen

Wurging zittend op de 
partner

Dubbele polsgreep achteraan Zijwaartse trap

Dubbele kraaggreep + 
kopstoot 

Partner zit over lichaam 
en slaagt

Revolver voorwaarts Om het hoofd grijpen 
voorwaarts
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Mes snijden van binnen 
naar buiten

Messteek van boven naar 
onder

Partner zitten tussen de 
benen en wurgt 

Revolver achter 

Opleidingsgreep Nelsongreep

Dubbele hoekslag
Rechtstreekse voettrap + 

boks



   Examen Ju-Jutsu van blauw naar bruin     

Voorwaarden 

•Kennis hebben van het vorige programma. 
•Regelmatig naar de trainingen komen. 
•Wachttijd van minimum één jaar na het vorige examen. 
•Leeftijdsvoorwaarden -> leeftijd 15 jaar. 
•Deelname aan minimum 4 federale trainingen of stages en dit tijdens 

de wachttijd. 

Fase 1 - Afweer- & tegenaanvallen 

De aanvaller stoot rechtstreeks naar het hoofd	 	 x 3 
De aanvaller stoot rechtstreeks naar de borststreek 	 x 3 
De aanvaller trapt voorwaarts naar de buik	 	 x 2 

•Eerst wordt de basis afweertechniek getoond.  
•Op elke aanval wordt er een verschillende afweertechniek getoond. 
•Deze wordt gevolgd door een tegenaanval bestaande uit stoot, slag 

en/of traptechniek. 
•De aanvaller wordt niet naar de grond gebracht. 

Fase 2 - Werptechnieken “Nage Waza” 

Demonstreer 3 beenworpen 
Demonstreer 3 heupworpen 
Demonstreer 3 handworpen 
Demonstreer 3 klemworpen  
Demonstreer 2 offerworpen  

•Na demonstratie van elke basistechniek wordt er een toepassing 
getoond. 

•De afwerking moet gebeuren met een klem en/of wurging. 
•De aanvalstechniek wordt vrij gekozen. 
•De worp moet een juiste balansverstoring hebben.  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Fase 3 - Controle technieken “ Katame Waza” 

Demonstreer 3 rechtstaande klemmen 
Demonstreer 3 klemmen op de grond 
Demonstreer 2 wurgingen  
Demonstreer 2 beenklemmen 
Demonstreer een klemmen-ketting van minimum vijf technieken  

•Na demonstratie van elke basistechniek wordt er een toepassing 
getoond. 

•De aanval & tegenaanval van de toepassing mag vrij gekozen 
worden.  

•De afwerking bestaat uit de gedemonstreerde techniek. 

Valoefeningen “Ukemi Waza” 

Demonstreren van het valbreken en het rollen. 

Richtingen/Verplaatsingen “Tai Sabaki” 

Het aantonen van zes richtingen. 
De aanvalstechniek van de partner is rechtstreekse boks. 
Toepassing in zelfverdediging.  

ZELFVERDEDIGING - Verdediging: 
Tegen stoot-, slag- & traptechnieken  
Tegen contactaanvallen 
Tegen wapens 
Op grond 

Random Attacks 
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