
Herinvoering 3-CT eis 

Al jaar en dag bestaat er in Nederland de voorwaarde voor het doen van examen voor kendo, iaido 

en jodo de 3 CT-eis. Helemaal goed gezegd betekent dit dat men pas examen mag doen voor een 

hogere dan graad als men in het jaar voorafgaand aan het examen minimaal drie keer hebt 

deelgenomen aan een centrale training in Nederland. De training voorafgaand aan het examen op de 

dag zelf telt hierin mee. Dus in de praktijk komt het erop neer dat men nog twee andere centrale 

trainingen moet hebben gevolgd. Indien er bijzondere omstandigheden zijn waarom men niet aan 

deze drie trainingen kan voldoen, bestaat er de mogelijkheid om schriftelijk bij de voorzitter 

dispensatie voor deze regel te vragen. Op basis van redelijkheid en billijkheid zal het verzoek 

beoordeeld worden.  

 

In de Corona periode is deze regel in de ijskast gezet, omdat er domweg geen centrale trainingen 

waren. Nu naast de reguliere trainingen ook de centrale trainingen weer zijn gestart en er ook weer 

examens worden gehouden, willen we geleidelijk aan de 3 CT-eis weer invoeren. Dit zal op de 

volgende manier geschieden:  

 

Iaido/Jodo  

De eerste volgende mogelijkheid om examen te doen is bij de Ishido Cup. Om daar examen te mogen 

doen moeten minimaal 2 centrale trainingen zijn bezocht. Inclusief het zomerseminar en de Ishido-

Cup zelf, zijn er dan 5 mogelijkheden geweest om deel te nemen aan een CT. Voor examens na de 

Ishido Cup gelden weer 3 centrale trainingen.  

 

Kendo  

Voor het examen op 21 november is er nog geen 3 CT-eis. Voor het examen op 22 mei geldt de 3 CT-

eis. Inclusief het zomerseminar en 22 mei zelf, zijn er dan 7 mogelijkheden geweest om een CT te 

bezoeken.  

Gaat men tussendoor in het buitenland examen doen, b.v. in december in Brussel, dan kan een 

schriftelijk verzoek daartoe gedaan worden bij de voorzitter.  

 

Verder, Als iemand in een land buiten Nederland, dat lid is van de EKF, examen wil doen moet hij/zij 

daar ruim op tijd een verzoek voor indienen bij secretaris Joke de Jong. Zij zal dan deze personen 

aanmelden in de database van de EKF. De organisatie van het land waar het examen gehouden wordt 

heeft hier inzage in en weet dan dat aan de voorwaarden voor deelname aan het examen wordt 

voldaan. Aparte toestemming van de voorzitter is daarbij niet meer nodig.  

Wel is nog steeds aparte toestemming van de voorzitter nodig als er examen wordt gedaan in een 

niet EKF-land.  

 

De wachttijd voor het doen van een volgend examen is terug te vinden op de website van de EKF 

onder ‘documents’. De wachttijd tussen 1e kyu en 1e dan is 3 maanden. De geslaagde 1e kyu 

kandidaten van het kendo zomerseminar kunnen aldus geen 1e dan examen doen op 21 november. 

Wel is waar is daar enige dagen speling in mogelijk, maar op een periode van 3 maanden is 21 dagen 

speling wat veel. Genoemde kandidaten kunnen wel deelnemen aan het 1e dan examen in mei of in 

december in Brussel. Voor het examen in Brussel moeten zij dan een bericht sturen aan Joke de Jong. 
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