
    

   Kyu examenreglement 

   Funakoshi Karate Tongerlo 

 

Doel van de examens  

De examens voor de kyu (klassen) zijn een onderdeel van het opleidingsprogramma van 

Funakoshi Karate Tongerlo voor het nationale 1ste dan (zwarte gordel) examen van de FEB - 

VVA (Federatie Euro Budo -  Vlaamse Vechtsport Associatie ). Op regelmatige tijdstippen zal 

er een controle zijn naar de vorderingen in het niveau en tweemaal per jaar zullen er 

examens afgenomen worden. Via deze examens heeft elke karateka de kans om zijn/haar 

graad te verhogen. 

De examens zullen halfjaarlijks (april en november) ingericht worden.  

 

Vaardigheidsniveaus 

De leerlingen zijn ingedeeld in groepen of niveaus per behaalde graad. 

Graden en vooropgestelde tijden: 

 10 Kyu  Witte gordel (Startende karateka) 

 9 Kyu  Witte gordel – één geel streepje   

 9 Kyu  Witte gordel – twee gele streepjes 

 8 Kyu  Gele gordel  

 8 Kyu  Gele gordel – met één wit streepje 

 8 kyu  Gele gordel – met twee witte streepjes 

 7 Kyu  Gele gordel – met één oranje streepje     

 7 Kyu  Gele gordel – met twee oranje streepjes 

 6 Kyu  Oranje gordel 

 6 Kyu  Oranje gordel – met één groen streepje 

 6 Kyu  Oranje gordel – met twee groene streepjes 

 5 Kyu  Groene gordel 

 5 Kyu  Groene gordel met één blauw streepje 

 5 Kyu  Groene gordel met twee blauwe streepjes 

 4 Kyu  Blauwe gordel 

 4 Kyu  Blauwe gordel met één bruin streepje 

 4 Kyu  Blauwe gordel met twee bruine streepjes 

 3 Kyu  Bruine gordel met één bruin streepje 

 2 Kyu  Bruine gordel met 2 witte streepjes 

 1 Kyu  Bruine gordel met 3 witte streepjes 

 

 



Elders behaalde kyu-graden 
 

Karateka’s die eerder karate trainden bij een andere club, krijgen na 3 maanden trainen bij 

Funakoshi Karate Tongerlo de gelegenheid om hun niveau te tonen en via dit vergelijkend 

examen hun graad te bekrachtigen. 

 
Vorderingen 

Elke karateka die traint bij Funakoshi Karate Tongerlo, kan deelnemen aan examens om van 
graad te verhogen. Wie hiervoor in aanmerking komt, wordt door de trainer uitgenodigd om 
deel te nemen aan het examen. Binnen de club kan men groeien van 10e kyu (witte gordel) 
tot 1e kyu (bruine gordel). Jeugdigen moeten minstens 13 jaar zijn om 4e kyu te kunnen 
worden. 

Het behalen van de dan-graden (zwarte gordels) gebeurt voor een federale 
examencommissie. De minimumleeftijd voor het behalen van 1e dan (zwarte gordel) is 16 
jaar.  

Om te kunnen deelnemen aan de praktische examens moet er aan volgende voorwaarden 
voldaan zijn. 

- Geldige Euro-Budo pas (moet ook ingeleverd worden bij aanvang van examen). 
- Drie weken voor het examen moet er een aanvraag ingediend worden. 
- Geslaagd zijn voor het theoretisch gedeelte van het examen (wordt 14 dagen 

voorafgaand aan het examen afgenomen). Hierin komen de woordenlijst, technieken 
en geschiedenis aan bod. 

 
Examenprocedure 

Examens worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van de hoofdtrainer Ludo 
Bellemans en Tina Bellemans. Er gelden de volgende procedures: Onder leiding van de 
hoofdtrainer kunnen delen van het examen worden afgenomen door lager gegradueerden 
die als assistent-examinatoren fungeren.    

De geldende karate-inhoud van de kyu-examens is te vinden op onze website 
(www.funakoshikarate.com). De kandidaat is geslaagd als alle onderdelen van het examen 
met minimaal ‘voldoende’ zijn beoordeeld. De kandidaat die voor een examen slaagt, 
ontvangt de gordel c.q. de extra streep die bij zijn/haar nieuwe leerling-klas hoort. 

 
Examendata 

De kyu-examens worden afgenomen in de maanden april en november in de dojo. De 
examendata zullen tijdig doorgegeven worden op de site en het prikbord. 

  

Uitzonderingen op bovenvermelde voorwaarden 

 Indien onder de gegeven omstandigheden noodzakelijk, kan de hoofdtrainer afwijken van 
dit examenreglement. 


