
EXAMENROOSTER JUDO 
 

•  datum: zondag 17-6-’18, vrijdag 22-6-’18, zaterdag 23-6-’18 en zondag 24-6-’18. 

•  let op: Deelname aan het judo-examen is alleen mogelijk na inschrijving en betaling. 
Het tijdstip van het examen is afhankelijk van de huidige judo-graad. Een 

uitzondering wordt gemaakt voor de groep jongste judoka’s in de leeftijd tot en 
met 5 jaar (kleuters) en A-selectiejudoka’s. De kleuters en A-selectie doen op 

aparte tijdstippen examen. B-selectiejudoka’s doen hun examen gewoon op de 
reguliere tijdstippen op zondag 17 of 24 juni. 

•  plaats: Budo Sport Arnhem, Dunoweg 2 6825 ED (Presikhaaf) Arnhem, 026-3637602 

•  meenemen: Judoka’s vanaf gele band dienen lid te zijn van de JBN. Neem dan je judo-
paspoort mee naar je examen. 

 

 

A-selectie 

 -15-A-selectiejudoka’s en -18-A-selectiejudoka’s 

examentijdstip: vrijdag 22 juni 2018 17:15 - 20:30 uur 
 

 -12-A-selectiejudoka’s 
examentijdstip: zaterdag 23 juni 14:30 - 17:00 uur 
 

 

Kleuters 
 

kleutergroep 1: Alle judoka’s van 5 jaar of jonger met de witte band zonder slip 
examentijdstip: zaterdag 23 juni 11:30 - 12:30 uur 
 

kleutergroep 2: Alle judoka’s van 5 jaar of jonger met slip(pen) op de witte band 
examentijdstip: zaterdag 23 juni 13:00 - 14:00 uur 
 

 

Zondag 17 juni 2018 

 

huidige graad: Gele band met oranje slip of Gele band met groene slip 
examentijdstip: 10:00 - 12:00 uur 

 
huidige graad: Gele band met blauwe of Gele band met bruine slip 

examentijdstip: 12:30 - 14:30 uur 
 
huidige graad: Oranje band zonder slip of Oranje band met groene slip 

examentijdstip: 15:00 - 17:00 uur 
 

huidige graad: Oranje band met blauwe of Oranje band met bruine slip 
 Groene band met en zonder slip(pen) 
 Blauwe band met en zonder slip(pen) 

examentijdstip: 17:00 - 19:00 uur 
 

 

Zondag 24 juni 2018 
 

huidige graad: Witte band zonder slip (en 6 jaar of ouder) 

examentijdstip: 10:00 - 12:00 uur 
 
huidige graad: Witte band met gele slip of Witte band met oranje slip (en 6 jaar of ouder) 

examentijdstip: 12:00 - 14:00 uur 
 

huidige graad: Witte band met groene of Witte band met blauwe slip (en 6 jaar of ouder) 
examentijdstip: 14:30 - 16:30 uur 
 

huidige graad: Witte band met bruine slip of Gele band zonder slip (en 6 jaar of ouder) 
examentijdstip: 17:00 - 19:00 uur 


