
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. Omdat er i.v.m. de coronapandemie nog steeds 
beperkende maatregelen van kracht zijn, zullen alle examens zonder publiek plaatsvinden! 

Op het examen tonen de judoka’s hun vorderingen die zij de afgelopen periode hebben 
gemaakt. De examens vinden plaats in het normale lesuur.  Voor 4 en 5- jarigen is het 
examen een judoles met examensfeer. Kinderen die net lid zijn geworden kunnen ook 
examen doen. Zij doen dan examen voor de gele slip op de witte band. 
Iedereen die een goed examen aflegt kan een slip omhoog gaan. Een judoka die veel 
deelneemt aan toernooien kan, indien hij/zij een uitzonderlijk goed examen aflegt, 
eventueel een slip overslaan.  
 
De examendata zijn: 

 Nieuw-Vennep: maandag 21 t/m zaterdag 26 juni 

 Borus Floriande: dinsdag 22 juni 

 Gymzaal scholencomplex Floriande Midden: woensdag 23 t/m zaterdag 26 juni 

 Badhoevedorp: vrijdag 25 juni    

 Osdorp: zaterdag 3 juli 
 

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 bruine band vinden plaats op zaterdag 26 juni om 12.30 uur in Nieuw-
Vennep. Deze examens worden individueel afgenomen. Op het examen verschijn je met een examenpartner, die je zelf 
regelt en waar je van tevoren al zelfstandig extra mee hebt geoefend. Voor deze examens zijn de exameneisen met 
nomenclatuur en tips verkrijgbaar bij de judoleraar.  
 

Examengeld jeugdexamens t/m de blauwe band : € 5,-- 
Examengeld examens vanaf blauwe band en hoger en voor volwassenen: € 10,-- 

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

De examenkaart die je bij de start van het lidmaatschap hebt gekregen en die geldig is tot en met witte band met bruine 
slip of het judopaspoort, behorend bij het lidmaatschap van de Judo Bond Nederland (JBN),neem je mee naar het examen. 
Het behaalde resultaat wordt na afloop van het examen direct bijgeschreven.  
 

Heb je de bruine slip op een judoband, dan kun je hogere band verdienen op het examen. Het is dan mogelijk om een 
dikke judoband aan te schaffen met jouw naam erop geborduurd. Het is natuurlijk extra leuk als je die tijdens het examen 
krijgt uitgereikt. Het is dan wel nodig dat we uiterlijk een week voor het examen jouw formulier hebben ontvangen. 
Download het formulier van de website op de pagina voor het judo examen op https://judoyushi.nl/dt_activities/judo-

examens/ of vraag een formulier aan de leraar.De kosten voor het examen inclusief stevige band met borduring is 20 euro. 

VRIENDJESDAGEN 
De week na de examens 
zijn weer de traditionele 
vriendjesdagen! Neem dan 
allemaal een of meerdere 
vriendje(s)/ vriendinnetje(s) 
mee naar de les! 
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