
IMAF Puntensysteem 
DANGRADEN 1e - 4e  DAN 
	
Tijdens de Algemene Leden Vergadering 2016 is de verwerving van punten voor Dan-graduering 
goedgekeurd. Binnen IMAF-Nederland is langere tijd gewerkt aan dit puntensysteem om zo de 
betrokkenheid van leden bij activiteiten te verhogen en de toegang tot een Dan-examen niet alleen te laten 
afhangen van specifieke (verplichte) Dan-stages. Dit artikel beschrijft samengevat de werking van het 
puntensysteem.  
 
De toelating op basis van het puntensysteem is bij Dan-examens van November 2017 en later. Belangrijk is 
dat bij het Dan-examen van Mei 2017 punten gehaald dienen te zijn. In 2017 is een Dan-examen doen met 
nul punten geen optie. 
  
Het puntensysteem is alleen voor toegang tot het Dan-examen. Het behalen van de punten is een eis om 
deel te kunnen nemen aan een Dan-examen. Echter, het is wel gekoppeld aan technische competentie. Met 
andere woorden, het volgen van stages moet als resultaat hebben dat de kennis en eigen vaardigheid te 
verbeteren. 
 
Het deelnemen aan Dan-stages en activiteiten is dan ook onontbeerlijk. Het examen zelf zal technisch en 
inhoudelijk worden beoordeeld. De geldigheid van de behaalde punten is maximaal 4 jaar. 
 
Punten die nodig zijn om deel te mogen nemen aan Dan-examens: 
 
• Shodan:    8 punten 
• Nidan:  16 punten 
• Sandan:  26 punten 
• Yondan: 43 punten 
 
De som van het aantal punten is het resultaat van de carrière in Budo/ Krijgskunsten van de persoon. Reeds 
behaalde punten worden meegenomen naar de volgende Dan-graad.	
	
Punten voor Dan-examens kunnen worden verkregen door deelname aan: 
 

• Nationale Budo stage/ Budo dagen 2 punten 
• Internationale Budo stages/ Budodagen (binnenland) 2 punten 
• Internationale Budo stages/ Budodagen (buitenland) 5 punten 
• Stages die worden georganiseerd door de nationale Technisch Directeur 2 punten 
• Stages die zijn goedgekeurd/onderschreven worden door het bestuur 2 punten 
• Modules of opleiding of training voor instructeur (opfriscursussen) 2 punten 

 
Extra punten kunnen worden verkregen door deelname aan stages van andere organisaties. 
 
Waarom ook van andere organisaties? Veel disciplines vereisen specifieke trainingen voor diepgaande 
kennis en technisch niveau. Dus het stimuleren van de activiteit en ontwikkeling van de leden. 
 
Het actief zijn speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van elke persoon. 
 
De registratie van de punten wordt centraal nauwkeurig geregistreerd volgens hetzelfde idee als de 
registratie van Dan. De punten moeten worden goedgekeurd door de Technisch Directeur/Technische 
Commissie en met heldere informatie en terugkoppeling met het lid. 
 
	
	


