
Dit inschrijfformulier volledig invullen, uitknippen en samen met het examengeld en de geld voor de band  uiterlijk anderhalve week 

voor de datum van het examen inleveren bij Judo Yushi. Onvolledige formulieren of formulieren zonder examengeld worden niet 

geaccepteerd.  Dit formulier kan alleen worden ingeleverd door judoka’s die een band hebben met daarop een bruine slip! 

 

Naam:______________________________________   Lesdag:________________   Lesuur:_______________ 

Huidige kleur band:___________________________  Huidige kleur slip: bruin 

 

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

 
 

 

 
Kleur band (waarvoor je examen doet): __________________________  Kleur tekst: __________________________ 
 
 
Lengte band:  200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300 / 320  (vraag evt aan de judoleraar als je het niet zeker weet) 
 
 
Naam op band (maximaal 12 letters, specificeer hoofd/kleine letters): 
 
____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____  
 

  

 

 

 

 
 
Beste Judoka, 

 
Iedereen die een goed examen aflegt, kan in principe een slip omhoog gaan. Voor judoka’s met een bruine 
slip op een band is het daarom mogelijk om een band met geborduurde naam erop te bestellen. De band kan 
dan worden uitgereikt bij het examen. Soms kan een leraar aan een judoka met een blauwe slip al vooraf 
aangeven dat hij/zij examen mag doen voor een hogere band. 
 
Bestel je een band met geborduurde naam dan kost dat normaal 17 euro. Echter, in combinatie met het 
examen, betaal je voor het examen en de geborduurde band gezamenlijk 20 euro (5 euro voor het examen 
en 15 euro voor de band). 
Het kan zijn dat je het inschrijfformulier voor het examen al hebt ingeleverd. In dat geval betaal je 15 euro, 
maar dan graag wel op de envelop aangeven dat je al eerder een exameninschrijfformulier hebt ingeleverd! 
 
We hebben voor de aanvraag van een geborduurde band een speciaal aanvraagformulier gemaakt dat zowel 
het inschrijfformulier voor het examen bevat, als het formulier voor een geborduurde band met naam. 
 
In Hoofddorp, Badhoevedorp en Osdorp graag onderstaand formulier inleveren in een envelop met het juiste 
bedrag gepast erin. In Nieuw-Vennep kan inschrijven op dezelfde manier, maar is pinnen ook mogelijk. 
 
Dit formulier uiterlijk anderhalve week voor het examen inleveren. Formulieren die later ingeleverd worden 
kunnen we niet meer tijdig voor het examen in behandeling nemen! Het kan dan zijn dat de band niet tijdig 
voor het examen klaar is. 
 
Het is ook mogelijk de band online te bestellen in de Judo Yushi shop, tot uiterlijk anderhalve week voor het 
examen. Dat kan op: http://judoyushi.nl/judo-yushi-clubshop/judoband-met-borduring/ 
 
 

http://judoyushi.nl/judo-yushi-clubshop/judoband-met-borduring/

