
 

 

 

 
 

Judo-examens 
 

Op zondag 17, vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 juni 2018 worden bij Budo Sport Arnhem de 

judo-examens afgenomen. Op zaterdag 23 juni worden examens afgenomen voor de judoka’s in de 

leeftijd tot en met 5 jaar. Deze leeftijdsgroep doet dus ongeacht de kleur van een eventuele slip, 

examen op zaterdag 23 juni. Op zondag 17 en zondag 24 juni worden de examens afgenomen voor 

de judoka’s vanaf 6 jaar en ouder. De A-selectiejudoka’s doen op andere tijdstippen hun judo-

examen. De examens voor de -15 en -18-A-selectiejudoka’s staan ingepland op vrijdag 22 juni 

vanaf 17:15 uur. De -12-A-selectie doet examen op zaterdag 23 juni vanaf 14:30 uur. B-

selectiejudoka’s doen hun examen gewoon op de reguliere tijdstippen op zondag 17 of zondag 24 

juni. De precieze examentijdstippen kunt u terug vinden op het examenrooster. Deze kunt u 

downloaden vanaf onze site: www.budosportarnhem.nl (klik op menu-item: Download). 
 

U kunt uw zoon of dochter inschrijven voor het judo-examen door het onderstaande inschrijfstrookje 

vóór of uiterlijk op maandag 11 juni tezamen met het examengeld à € 5,50 in te leveren. Digitaal 

inschrijven kan ook (www.budosportarnhem.nl/inschrijven.php). Na 11 juni 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 6 juni en woensdag 13 juni worden van 18:00 tot 19:00 uur 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 6 juni 18:00-19:00 uur Gele band zonder of met slip(pen) 

woensdag 13 juni 18:00-19:00 uur Oranje band of hoger en de groep A-selectiejudoka’s 
 

Hoofdlocatie Budo Sport Arnhem, Dunoweg 2, Arnhem (Presikhaaf). 
 

 - - - -  - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - -  -  

Ik doe mee aan het Judo-examen op: 17, 22, 23 of 24 juni 2018. 

Naam: ……………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: …………… / ………… / ……………… 

Huidige band/slip: ……………………………… band + ……………………………… slip 

JBN-lidnr: ……………………………………………… (alleen voor gele band en hoger) 
 

Dit inschrijfstrookje samen met het examengeld à € 5,50 inleveren vóór of uiterlijk op 11 juni! 
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