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Betreft: Graduaties (examens) JUDO DECEMBER 2020 

Geachte judoka, 

Op  maandag 7 december t/m maandag 14 december  worden de graduaties (examens) gehouden 

voor alle judoka’s vanaf 4 jaar met witte band en hoger. Het programma voor de graduaties is als volgt: 

 
Maandag 7 december 2020  ( judoka’s vanaf gele band t/m blauwe band + bruine slip) 

 17.30 - 19.00 uur judoka’s gele en oranje band 

 19.00  - 20.30 uur judoka’s groene band en hoger 

 
Woensdag 9 december 2020  ( judoka’s met de witte band t/m bruine slip) 

 13.00 – 14.00 uur judoka’s 4 en 5  jaar  

 14:00 – 16.00 uur judoka’s vanaf 6 jaar 

 LET OP !! de reguliere lessen van 13.00 - 17.00 uur komen te vervallen  
 
 

Zaterdag 12 december  2020 ( judoka’s met de witte band t/m bruine slip) 

 11.00 – 12.00 uur judoka’s 4 en 5  jaar  

 12.00 – 13.00 uur judoka’s 6 jaar 

 13.00 – 14.30 uur judoka’s 7 jaar en ouder 

LET OP !! de reguliere lessen komen te vervallen  LET OP !!  

 
Maandag 14 december 2020  ( judoka’s vanaf gele band t/m blauwe band + bruine slip) 

 17.30 - 19.00 uur judoka’s gele en oranje band 

 19.00  - 20.30 uur judoka’s groene band en hoger 
 
 
 

 Doordat er 2x de mogelijkheid is om examen te doen is er geen 

inhaalexamen meer mogelijk. 
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Tot slot nog enkele aandachtpunten en regels om teleurstelling te 

voorkomen: 

 

Zit uw kind nog in zijn 4 proeflessen reeks dan mag deze nog geen examen    
  doen. 

 
Alle Judoka’s die examen doen moeten zich minimaal 15 minuten voordat het  

  examen begint, melden in de Kantine. 
 

Examen doe je in een schoon en WIT judopak. (blauw pak is geen examen) 
 

Je ziet er verzorgd uit en hebt kort geknipte nagels. 
 

Vanaf groene band zal er voorafgaand aan het examen een proefexamen bij de 
leraar plaatsvinden. Hierna zal de leraar bepalen of er examen kan worden 

gedaan of het examen over te slaan. 
 
 

Let op Ouders !!!!!!!! 
 

I.v.m. de corona regelgeving is het niet mogelijk om naar het examen van uw zoon 
of dochter te komen kijken.  

 
Wel zal de Instagram pagina van Lu Gia Jen live gaan zodat u het examen vanuit 

thuis / de auto kan volgen. 
 

Mocht u liever niet willen dat zij live op de Instagram pagina te zien zijn, dit graag 
van te voren aangeven. 

 

 

 

 

We wensen iedereen veel succes! 

De examencommissie 


