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De Hogere Raad voor Jiu-Jitsu heeft zich vooral en in het 
bijzonder tot doel gesteld de verloedering van het jiu-jitsu 
te stuiten door haar leden uitgebreid en objectief te 
informeren over wat er op de markt is aan kwantiteit - 
maar met een absolute voorkeur voor kwaliteit en zonder 
daar hoge financiële eisen tegenover te stellen.

De Hogere Raad is een organisme dat zich niet inlaat met 
de bestuurlijke aangelegenheden van de aangesloten 
clubs, tenzij zij zelf om advies vragen. Alleen reeds 
hierdoor distantieren wij ons van diverse andere 
federaties.

Bovendien willen wij een sterke halt toeroepen aan de 
commercialisering en aan het winstbejag van sommige 
federaties, bestuurders en lesgevers.  Het vraagt 
trouwens geen ingewikkelde studies om te weten dat het 
jiu-jitsu in België geen sport is waarmee men in zijn 
levensonderhoud kan voorzien. Men moet dit dan ook 
niet proberen en zeker niet ten koste van de beoefenaars.
Onze leuze is dat jiu-jitsu geen kunst of sport mag zijn 
enkel voor de gegoede burger, dat hetgeen onderwezen 
wordt in de eerste plaats van uitzonderlijke kwaliteit moet 
zijn en dat het respect voor de vele aspecten, vormen en 
stijlen die deze sport rijk is moet behouden blijven.
Jiu-jitsu mag geen ongecontroleerde of ordinaire 
gevechts-sport zijn, maar moet een technisch kunstvolle 
en hoog-staande verdedigingsport zijn die het waard is 
budosport genoemd te worden. 
Onze sport kan derhalve enkel beoefend worden door 
een sportmens in lichaam en geest voor wie discipline en 
respect voor zijn medemens geen ijdele begrippen zijn en 
voor wie geen onderscheid maakt tussen ras, taal, geloof 
of filosofische overtuiging. 

We zijn zo vrij van onze lesgevers te eisen dat ze zich ten 
volle inzetten en engageren zodat ze hun leerlingen niet 
alleen technische en sportieve bekwaamheid bijbrengen, 
maar ze bovendien pedagogisch begeleiden zodat dit 
vooral bij kinderen een aanvulling van hun opvoeding 
kan en mag genoemd worden. We menen dan ook dat de 
bereidheid tot permanent blijven leren moet aanwezig 
zijn als men wil kunnen spreken van zeer competente 
trainers en monitoren zoals wij dat wensen te zien. 
 

Jos Burgelman

Organisatie, Werking & Doelstelling
              



De Hogere Raad voor Jiu-Jitsu is opgericht in 1986 uit 
onvrede over de mistoestanden in sommige federaties. 
Deze Hogere Raad kiest om zonder enige vorm van 
publiciteit en met een minimum aan budget voor de top 
aan meesters in het jiu-jitsu. Door hun samenwerking 
kunnen zij vanuit hun ervaring en kennis resoluut kiezen 
voor kwaliteit en dit zonder voorrang te geven aan 
kwantiteit.  

De Raadsleden zijn de stichters van onze organisatie en 
kunnen slechts vervangen worden wanneer een van hen 
wegens een of andere reden geen raadslid meer zou 
kunnen zijn.
De Raadsleden moeten minstens houder zijn van de 
graad van 4° Dan uitgereikt door het Dancollege of door 
een door het college erkende federatie.

De voorzitter van het Dancollege is houder van één graad 
hoger dan de overige raadsleden. Hij kan toestaan dat de 
ondervoorzitter houder is van dezelfde graad. De 
ondervoorzitter heeft dezelfde bevoegdheden als de 
voorzitter bij diens afwezigheid.

De Hogere Raadsleden zijn:

Voorzitter Jos Burgelman 8° Dan
Ondervoorzitter Pascal Van De Walle 6° Dan
Raadslid Georges Verhamme 7° Dan

De Hogere Raad voor Jiu-Jitsu



Het Dancollege

De Hogere Raad voor Jiu-Jitsu heeft geen inzage in de 
Kyu-examens die in clubverband afgenomen worden. 
Wel eist ze van al haar lesgevers dat ze hun leerlingen 
voldoende begeleiden, motiveren en laten evolueren.  Zo 
kunnen deze leerlingen op hun beurt evenredig met hun 
talent jitsu brengen van een hoog niveau om later het 
uiteindelijk doel, een Dangraad, te bereiken.

Het Dancollege werd opgericht door de Hogere Raad 
voor Jiu-Jitsu.  Tweemaal per jaar neemt het college de 
Dan-examens af en overlegt bij eventuele deliberaties. 
Het college onderzoekt ook de aanvragen tot 
automatische- of ere-graduatie.
Bij elke aanvraag tot examen wordt een onderzoek naar 
de kandidaat verricht en worden een of meerdere 
gewone trainingen bijgewoond. Na een bespreking met 
het bestuur en de hoofdtrainer van de kandidaat zal 
uiteindelijk beslist worden of deze toegelaten wordt tot 
het examen.

De Collegeleden dienen minstens houder zijn van de 
graad 4° Dan uitgereikt door het Dancollege of door een 
door het College erkende federatie.



Op 1 januari 2007 bestaat het Dancollege uit:

Indien nodig zal het Dancollege aangevuld worden met 
bijzonder ervaren meesters en dit na een streng 
voorafgaandelijk onderzoek door het College en 
bevestigd door de leden van de Hogere Raad.

Voorzitter:  Jos Burgelman 8° Dan
Ondervoorzitter: Pascal Van De Walle 6° Dan
Collegeleden: Georges Verhamme 7° Dan

Marcel Coene 6° Dan
Danny Buysse 6° Dan 

De voorzitter heeft de zorg de integriteit van het 
Dancollege te behouden,de punten te verzamelen, de 
deliberaties te leiden en bij het niet bereiken van een 
akkoord de beslissende stem te hebben. 

De collegeleden worden door hun onbetwistbaar 
meesterschap,vakkennis en jarenlange ervaring zonder 
meer bekwaam geacht te oordelen over het gebrachte 
jiu-jitsu in al haar facetten. Zij zullen objectief in eer en 
geweten oordelen over het al dan niet toekennen van 
Dangraduaties. Hun beslissing moet ongebonden zijn en 
onafhankelijk van welke invloed ook, zodat ze soeverein 
kunnen oordelen.



Examenmodaliteiten

Na de aanvraag door het clubbestuur van de kandidaat-
examinandus en mee ondertekend door de hoofdtrainer, 
wordt door één of meerdere leden van het Dancollege een 
vooronderzoek inzake de kandidaat ingesteld. 

Bovendien zal elke kandidaat tijdens een 
vastgelegde wachttijd een vooropgesteld aantal 
dangradentrainingen moeten gevolgd hebben. 

De wachttijden voor het behalen van een Dangraad zijn:

Het aantal te volgen dangradentrainingen is afhankelijk 
van het af te leggen examen. 

Het Dancollege jureert volgens een bepaalde 
puntenindeling na kennis te hebben genomen van het 
vooropgesteld examenprogramma voorgelegd door de 
hoofdtrainer van de kandidaat. H

 
Dit vooronderzoek behelst ondermeer het evalueren van 
de kandidaat tijdens een of meerdere trainingen - zoals 
de collegeleden dit nodig achten. 
Tevens vindt een evaluatiegesprek plaats met enerzijds 
de kandidaat en anderzijds het bestuur en de trainer van 
de kandidaat. 

Pas nadat 
een objectief en positief verslag de voorzitter bereikt 
heeft zal de kandidaat tot het examen worden toegelaten.

et staat de leden van het 
Dancollege vrij bijkomende oefeningen te vragen als zij 
dit nodig achten om een totaalbeeld te krijgen van de 
examinandus.
 

Minstens 2 jaar tussen de graad van 1° Dan en het examen van 2° Dan
Minstens 3 jaar tussen de graad van 2° Dan en het examen van 3° Dan
Minstens 4 jaar tussen de graad van 3° Dan en de graduatieverhoging 

naar 4° Dan
Minstens 5 jaar tussen de graad van 4° Dan en de graduatieverhoging 

naar 5° Dan

1° Dan - 24 Dangradentrainingen
2° Dan - 20               “
3° Dan - 30               “
4° Dan - 40     “



Om te slagen moet de examinandus 70 % van de punten 
behalen. De voorzitter heeft de zorg dat alle 
examenformulieren correct worden ingevuld. Hij 
berekent de uitslag en deelt die aan de collegeleden mee. 
Deze kunnen ten alle tijden de berekeningen controleren. 
Wanneer geen akkoord wordt bereikt tijdens een 
deliberatie is de stem van de voorzitter, die overigens 
geen punten geeft, doorslaggevend.
Na deliberatie wordt aan de kandidaat onmiddellijk het 
resul taat  meegedeeld .  Deze mededel ing is  
onherroepelijk. 

Het examen is voor de leden van De Hogere Raad voor 
Jiu-Jitsu gratis. Voor kandidaten die geen lid zijn van 
onze organisatie is het inschrijvingsgeld bepaald op € 75 
en een eventuele herkansing op € 50.

Er worden jaarlijks minimum twee examenzitdagen 
voorzien tijdens de maanden maart en oktober. Van deze 
regel kan in bijzondere gevallen afgeweken worden.

De diploma's worden door de Hogere Raad voor jiu-jitsu 
ter hand gesteld aan het bestuur van de geslaagde 
examinandus of op aanvraag uitgereikt door een van de 
collegeleden aan de geslaagde.

De hoofdtrainer van een kandidaat mag advies geven aan 
de de jury. Hij mag evenwel geen punten toekennen, noch 
commentaar geven als daar door de collegeleden niet om 
gevraagd wordt. Dit geldt ook als de hoofdtrainer lid is 
van het Dancollege.



Aansluiting van de clubs

De Hogere Raad voor Jiu-Jitsu behoudt zich het recht 
alvorens een club aan te sluiten, een onderzoek in te 
stellen omtrent deze club en haar lesgevers. Bij dit 
onderzoek ligt vooral het te bereiken doel centraal, meer 
bepaald jiu-jitsu van een hoog niveau te brengen en te 
behouden. Bij een positief resultaat zal de Hogere Raad 
met fierheid deze club opnemen in haar organisme.

De aansluiting kost jaarlijks € 10 per lid. 
Een Budopas kost € 6,5.



Zoals reeds vermeld, bemoeit de Hogere Raad zich niet 
met het bestuur en de werking van de aangesloten 
clubs, wat niet wil zeggen dat ze daar geen afstandelijke 
betrokkenheid mee heeft.

Zo kan een club, indien zij dit wensen en vragen, 
éénmaal per jaar een demonstratieles verzorgd krijgen 
door een lid van het Dancollege. De kosten daaraan 
verbonden zijn ten laste van de Hogere Raad.

De aangesloten clubs worden in kennis gesteld van alle 
stages of andere activiteiten waaraan de Hogere Raad 
haar medewerking verleent en die dan ook, tenzij in 
uitzonderlijke gevallen, gratis zijn.

Het dagelijks bestuur van de Hogere Raad vergadert 
zoveel als nodig blijkt. De voorzitter kan de Raadsleden 
bijeen roepen of contacteren wanneer hij dit nodig acht 
in het belang van de goede werking van de Hogere Raad. 
In het begin van ieder jaar is er een statutaire 
vergadering waarbij het afgelopen werkjaar en het 
nieuwe werkjaar worden besproken. Van deze 
vergadering krijgt ieder aangesloten club een verslag.

Zodra er zich minstens vier clubs kandidaat stellen 
wordt een Interclub-kampioenschap ingericht. Per kyu 
wordt een kampioen, een tweede en een derde plaats 
voorzien met respectievelijk een gouden, zilveren en 
bronzen medaille. Iedere deelnemer krijgt een 
herinneringsdiploma en voor de club met de meeste 
punten is er een wisselbeker.
Over dit interclubkampioenschap werd een reglement 
opgesteld waarin alles precies wordt uitgelegd zodat er 
geen misverstanden kunnen ontstaan.

Demonstratielessen 
Stages 
Vergaderingen
Interclubkampioenschap





De jitsuka en/of het bestuur die belangstelling toont moet 
bij deze summiere uiteenzetting merken dat onze 
organisatie, in tegenstelling tot vele andere, niet bol staat 
van reglementen, statuten en bemoeienissen, waarmee 
uiteindelijk niemand gelukkig kan zijn. 

Onze organisatie heeft vooral oog voor de kwaliteit en 
voor het niveau van onze kunst-sport. Bij de Hogere Raad 
voor Jiu-Jitsu is alles bespreekbaar voor zover het onze 
sport niet schaadt.
 

Sportieve groeten
 
 

Het Bestuur
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