Examenrichtlijnen Takemusu Aikido Kyokai Nederland (TAKN)
1. Inleiding
Bij Aikido werk je aan je eigen ontwikkeling, je probeert jezelf en jouw Aikido steeds te verbreden en
te verdiepen. Op het moment dat jouw instructeur (dojo-cho) ziet dat je de benodigde vaardigheden
bezit voor een volgende graad, zal je worden uitgenodigd om examen te doen. Dit geldt voor zowel
kyu- als dan-graden.
Er zit een verschil in de voorbereiding en uitvoering van de kyu- en dan-graden. Hieronder vind je
daar meer informatie over:


Mudansha (6e t/m 1e kyu)
Kyu-examens worden afgenomen door de eigen dojo-cho. Voor de examens vanaf 3e kyu zijn
– indien mogelijk - minimaal 2 examinatoren aanwezig. Tot de 3e kyu is het mogelijk om een
graad toegekend te krijgen zonder examen te doen.



Yudansha (1e t/m 6e dan)
Dan-examens vinden plaats tijdens een seminar en worden afgenomen door een
examencommissie. Tot 3e dan is dit door TAKN-examencommissie, vanaf 4e dan is dit door de
examencommissie van Traditional Aikido Europe (TAE) onder leiding van de technisch
directeur van TAE, Lewis Bernaldo de Quiros.

2. Voorbereiding en uitvoering van dan-examens


De dojo-cho of een lid van de examencommissie draagt een student, collega of zichzelf voor
bij de examencommissie. De voordracht voor alle dan-graden lopen in principe via TAKN.



Op dit moment begint de voorbereidingsperiode voor de student. Het is voor de dan-graden
van belang dat de student zijn/haar ontwikkeling in eigen hand neemt en niet af laat hangen
van de instructeur. Hier heeft de student een duidelijke eigen verantwoordelijkheid.
Het is mogelijk om de examencommissie te betrekken bij de voorbereidingen, maar niet
noodzakelijk. De examencommissie ziet het als haar taak om de studenten te helpen en te
begeleiden bij de voorbereidingen.



De eerste officiële stap is een pre-test voor één of meerdere leden van de examencommissie.
Naar aanleiding van deze pre-test volgt een advies voor de ontwikkeling en een tijdlijn voor
het examen. Indien nodig kan deze stap herhaald worden. De uiteindelijke examendatum is
afhankelijk van de ontwikkeling van de student.



Het examen vindt plaats tijdens een seminar en is daarmee openbaar. Voor 1e tot en met 3e
dan gaat het in principe om een TAKN seminar, ten overstaan van de examencommissie en
dojo-cho van de student (indien van toepassing).
Voor 4e dan en hoger vindt het examen plaats tijdens een TAKN- (nationaal) of TAE(internationaal) seminar. Het examen wordt afgenomen door de examencommissie van
Traditional Aikido Europe (TAE) onder leiding van de technisch directeur van TAE, Lewis
Bernaldo de Quiros.



Bij een geslaagd examen loopt de registratieprocedure voor 1e t/m 3e dan via de voorzitter
van de examencommissie. De registratieprocedure vanaf 4e dan verloopt via de
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examencommissie van Traditional Aikido Europe (TAE) onder leiding van de technisch
directeur van TAE, Lewis Bernaldo de Quiros.
3. Toetsing
De TAKN/TAE-syllabus (laatste versie) beschrijft aan welke eisen de student moet voldoen, zowel qua
technieken als kwaliteit. In geval van onduidelijkheid geeft de examencommissie uitsluitsel.
Naast de syllabus is er een tweetal belangrijke randvoorwaarden:
 Kandidaten voor een dan examen zijn verplicht minimaal 3 seminars (6 dagen) gevolgd te
hebben in de 12 maanden voorafgaand aan het daadwerkelijke examen;
 Kandidaten zijn verplicht regelmatig (wekelijks) te trainen in minimaal de 4 maanden
voorafgaand aan het daadwerkelijke examen.
In sommige gevallen kan van de syllabus afgeweken worden, bijvoorbeeld bij fysieke beperkingen.
Dit dient de student dit tijdens de voorbereiding met de examencommissie te bespreken.
4. De examencommissie
De examencommissie van TAKN bestaat uit instructeurs met als graad 4e dan of hoger die actief
Takemusu Aikido beoefenen. De vaste leden van de examencommissie zijn (per 1-11-2021):






Voorzitter: Arjan de Haan (TA Weesp);
Lid: Richard van Berkum (TA Zutphen);
Lid: Paul Keessen (TA Weesp);
Lid: Tomas Nord (TA Weesp).
Daarnaast kan de examencommissie personen uitnodigen om deel te nemen aan de
commissie als examinator. Het gaat hierbij om aikidoka met minimaal 3e dan, die (1) actief
aikido beoefenen en (2) die actief instructeur zijn of ruime ervaring als instructeur hebben.

De examencommissie neemt examens af met drie leden van de examencommissie in bijzijn van de
dojo-cho van de kandidaat (indien van toepassing). Besluiten worden democratisch genomen op
basis van meeste stemmen. De dojo-cho heeft hierbij een adviserende rol en heeft geen stemrecht.
5. Termijnen voor examens
Er minimum vereisten wat betreft de leeftijd en verstreken tijd/aantal trainingsuren, voordat iemand
in aanmerking komt voor het volgende examen:





1e dan: minimaal 70 trainingsdagen na het behalen van 1e kyu en minimaal 15 jaar oud;
2e dan: minimaal 1 jaar sinds het behalen van 1e dan en 200 trainingsdagen;
3e dan: minimaal 2 jaar sinds het behalen van 2e dan en 300 trainingsdagen;
4e dan: minimaal 3 jaar sinds het behalen van 3e dan en 400 trainingsdagen minimaal 22 jaar
oud.

Vanaf 5e dan vindt de graduatie plaats op basis van voordracht, waarbij de kandidaat wordt
uitgenodigd een demonstratie te geven. Dit valt buiten het examensysteem (in die zin dat er niet
geëxamineerd wordt), maar officieus wordt dezelfde lijn voor de termijnen doorgezet:



5e dan: minimaal 4 jaar sinds het behalen van 4e dan;
6e dan: minimaal 5 jaar sinds het behalen van 5e dan.

Examenrichtlijnen TAKN november 2021

2

