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6825 JX Arnhem
tel. secretariaat: (026) 3646657
tel. sportlocatie: (026) 3637602
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e-mail: info@budosportarnhem.nl

Judo-examens
In de week na Sinterklaas zijn de judo-examens bij Budo Sport Arnhem. Judoka's met als huidige
judograad witte band zonder slip, of witte band met slip(pen) doen op dinsdag 8, woensdag 9 of
donderdag 10 december hun judo-examen. Dat examen vindt plaats op de sportlocatie waar de judoka de
judoles volgt (Rijkerswoerd, Duiven, Presikhaaf, Malburgen of Schuytgraaf).
Judoka's met als huidige judograad gele band of hoger doen op zaterdag 12 december hun judo-examen.
Die examens zijn op onze hoofdlocatie in Presikhaaf. Op zondag 13 december doen de A-selectiejudoka's
hun judo-examen. Ook deze examens zijn op onze hoofdlocatie.
De precieze examentijdstippen kunt u terug vinden op de twee examenroosters. Deze kunt u downloaden
vanaf onze site: www.budosportarnhem.nl (klik op menu-item: Download).

Om deel te mogen nemen aan de judo-examens moet de deelnemer zich hebben ingeschreven.
Inschrijven kunt u gemakkelijk digitaal regelen via: www.budosportarnhem.nl/inschrijven.
U kunt uw zoon of dochter ook voor het judo-examen inschrijven door het onderstaande inschrijfstrookje
vóór of uiterlijk op vrijdag 4 december tezamen met het examengeld à € 5,50 in te leveren. Na 4
december worden er géén inschrijvingen meer geaccepteerd.

De exameneisen van Budo Sport Arnhem staan gebundeld in een examengids. Deze gids is speciaal
geschreven voor de jeugd en beschrijft voor elk (slip)examen wat van de judoka verwacht wordt. De
examengids kunt u downloaden vanaf onze site: www.budosportarnhem.nl (klik op menu-item:
Download).

Op woensdag 2 december en woensdag 9 december worden er examentrainingen georganiseerd.
Hieronder staat op welke dag je welkom bent voor je voorbereiding van het examen (alleen bestemd voor
judoka’s vanaf gele band).
woensdag 2 december 18:00-19:00 uur

Gele band zonder of met slip(pen)

woensdag 9 december 19:00-20:00 uur

Oranje band of hoger

Helaas is er geen publiek toegestaan bij het judo-examen. We vragen ouders dus hun zoon of dochter af
te zetten en na afloop buiten te wachten op hun kind. Ook buiten voor de ramen kijken, is niet toegestaan.
---------------------------------------------------Ik doe mee aan het Judo-examen op: 8, 9, 10, 12 of 13 december 2020.
Naam:

………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum:

……………

Huidige band/slip:

………………………………

JBN-lidnr:

………………………………………………

/

…………

/

………………

band +

………………………………

slip

(alleen voor gele band en hoger)

Dit inschrijfstrookje samen met het examengeld à € 5,50 inleveren vóór of uiterlijk op 4 december!

