
Dit inschrijfformulier volledig invullen, uitknippen en samen met het examengeld uiterlijk één week voor de datum van het examen 

inleveren bij Judo Yushi. Onvolledige formulieren of formulieren zonder examengeld worden niet geaccepteerd.  

 

Naam:_____________________________________________________________________________________    

Lesdag:______________________________________   Lesuur: ______________________________________ 

Huidige kleur band:____________________________  Huidige kleur slip:________________________________ 

 
Belangrijk: vergeet niet je examenkaart of JBN paspoort mee te nemen naar het judo examen! 

                                                

 

 
 

Beste Judoka, 
Bij deze de uitnodiging om deel te nemen aan het judo examen. 

Op het examen tonen de judoka’s hun vorderingen die ze in de afgelopen periode hebben 
gemaakt. Het examen is openbaar, iedereen kan het examen bijwonen. Het examen voor  
4 - 6 jarigen is een openbare les met examensfeer. Iedereen die een goed examen aflegt kan een 
slip omhoog gaan. Een judoka die deelneemt aan wedstrijden (bijv. Puntencompetitie of 
toernooien) kan, indien hij/zij een uitzonderlijk goed examen aflegt, eventueel een slip overslaan.  

Nieuw-Vennep: maandag 20  t/m zaterdag 25 januari Badhoevedorp: vrijdag 24 januari                          

Hoofddorp: dinsdag 21  t/m zaterdag 25 januari Osdorp: zaterdag 25 januari 

 
De examens vinden plaats in het normale lesuur. Let op: examens vinden alleen op deze data 
plaats, een examen op een later tijdstip inhalen is niet mogelijk!  

 

De examens voor bruine slip op de blauwe band en het examen voor bruine band vinden plaats 
op zaterdag 25 januari vanaf 14.15 uur in Nieuw-Vennep. Op het examen kom je met een 
examenpartner, die je zelf hebt gekozen en waar je een goed examen mee kan afleggen. Met 
deze partner moet je in de periode voor het examen goed samen oefenen. Vraag de leraar naar 
de mogelijkheden. Voor deze examens zijn de exameneisen op papier gezet. De poster met 
exameneisen, nomenclatuur en met tips is verkrijgbaar bij de judoleraar.  
 
Het examen voor het katacertificaat is een voorbereidend examen voor ‘eerste dan’, het zwarte 
band examen. Voor judoka’s die geen wedstrijdpunten halen en op basis van kata een 
danexamen willen afleggen is dit onderdeel verplicht, voordat zij kunnen deelnemen aan het 
officiële examen voor eerste dan bij de Judo Bond Nederland. Meer informatie over het examen 
voor het katacertificaat is verkrijgbaar bij de judoleraar. 
 

Examengeld jeugdexamens tot en met de blauwe band : € 5,-- 
Examengeld examens vanaf blauwe band en hoger en voor volwassenen: € 10,-- 
Examengeld katacertificaat: € 10,-- 

Deelnemen aan het examen is alleen mogelijk als er geen achterstand is met de contributie betaling. Controleer dit van te voren, zodat 
er geen problemen ontstaan op het examen!  

 

De examenkaart die je bij de start van het lidmaatschap van de leraar hebt gekregen of het judopaspoort, behorend bij het 
lidmaatschap van de Judo Bond Nederland , dient naar het examen meegenomen te worden. De behaalde slippen en banden worden 
op de kaart of in het judopaspoort bijgeschreven. Judoka’s vanaf gele band dienen verplicht lid te zijn/worden van de Judo Bond 
Nederland. Ben je nog niet lid bent, dan kun je inschrijfformulieren bij de leraar aanvragen of jezelf aanmelden via www.jbn.nl.  

Wil je een stevige band met jouw naam erop geborduurd? Ga dan naar https://judoyushi.nl/dt_activities/judo-examens/ en 
download het speciale examenformulier. De kosten voor het examen inclusief stevige band met borduring is 20 euro. 

 

I: www.judoyushi.nl 
E: info@judoyushi.nl 
T: 0252 - 67 37 11 

 

 
 

 

 

Familieweek 
De week na de examens 
staat in het teken van 
familie! Tijdens de judoles 
mag je met je vader, 
moeder, vriendjes en 
vriendinnetjes judoën. 
Neem ze allemaal mee 
naar de judoles!  
De familieweek vindt 
plaats van maandag 27 
januari tot en met zondag 
2 februari. 
 

 
Kerstvakantie 
22 dec 2019 t/m 5 januari 
2019. Alle lessen starten in 
het nieuwe jaar vanaf 
maandag 6 januari.  
 
 

Puntencompetitie 

De tweede ronde vindt 
plaats op zondag 26 januari 
 
Meer info over vakanties, 
examens en activiteiten: 
kijk op de kalender op 
www.judoyushi.nl 

 

http://www.jbn.nl/
https://judoyushi.nl/dt_activities/judo-examens/

