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EXAMENREGLEMENT	  
	  
o De	  juiste	  data	  van	  de	  examens	  hangen	  uit	  in	  de	  zaal	  en	  vind	  je	  terug	  op	  de	  kalender	  die	  je	  bij	  (her)inschrijving	  krijgt.	  

Indien	  je	  niet	  kunt	  aanwezig	  zijn	  op	  het	  examen,	  dien	  je	  dit	  vooraf	  te	  melden.	  Er	  wordt	  dan	  met	  de	  judoka	  een	  ander	  
moment	  afgesproken	  binnen	  de	  week	  volgend	  op	  het	  examen.	  

	  
o Voorwaarden	  om	  toegelaten	  te	  worden	  op	  het	  examen:	  

ü de	  vereiste	  aanwezigheden	  hebben;	  
ü de	  vereiste	  leeftijd	  bereikt	  hebben;	  
ü de	  opgegeven	  leerstof	  kennen	  en	  kunnen.	  

	  
o Op	  het	  examen	  moet	  de	  judoka	  zich	  aanbieden	  met	  geldige	  vergunning.	  
	  
o Groep	  1	  dient	  altijd	  eerst	  examen	  te	  doen	  voor	  een	  ‘streepje’.	  Wanneer	  men	  een	  ‘streepje’	  heeft,	  kan	  je	  de	  volgende	  

keer	  examen	  doen	  voor	  een	  hogere	  gordel.	  Bij	  examen	  van	  een	  ‘streepje’	  dient	  men	  acht,	  zelf	  aan	  te	  duiden	  
technieken	  (best	  in	  potlood	  aanstippen)	  af	  te	  leggen.	  Voor	  examen	  van	  een	  ‘gordel’	  dient	  men	  alles	  te	  kennen,	  ook	  
de	  technieken	  van	  een	  lagere	  gordel.	  

	  
o Het	  examen	  voor	  een	  hogere	  gordel	  wordt	  steeds	  afgenomen	  door	  de	  hoofdtrainer.	  
	  
o Het	  gedrag,	  de	  inzet	  en	  de	  regelmaat	  van	  aanwezigheid	  van	  de	  judoka	  spelen	  mede	  een	  rol	  in	  de	  beoordeling	  van	  het	  

afgelegde	  examen.	  
	  
o Wanneer	  een	  judoka	  niet	  slaagt	  voor	  het	  examen,	  kan	  hij	  zich	  terug	  aandienen	  na	  een	  afspraak	  gemaakt	  te	  hebben.	  

Hij	  dient	  dus	  niet	  terug	  een	  bepaald	  aantal	  aanwezigheden	  te	  hebben.	  
	  
o Heb	  tijdens	  het	  examen	  respect	  voor	  de	  andere	  judoka’s	  en	  wees	  stil	  en	  rustig	  in	  de	  zaal.	  Judoka’s	  die	  zich	  hieraan	  

niet	  houden,	  zullen	  uit	  de	  zaal	  verwijderd	  worden.	  
	  
o Hou	  er	  rekening	  mee	  dat	  een	  examen	  voor	  een	  gordel	  veel	  langer	  duurt	  dan	  voor	  een	  ‘streepje’.	  Hoe	  hoger	  de	  graad,	  

hoe	  meer	  je	  dient	  te	  kennen	  en	  kunnen.	  
	  
o Enkel	  de	  hoofdtrainer	  kan	  een	  uitzondering	  toelaten.	  
	  
o De	  judoka	  die	  verhoogt	  in	  graad	  krijgt	  op	  het	  einde	  van	  het	  seizoen	  een	  diploma.	  
	  
o Groep	  2	  	  kan	  wekelijks	  tijdens	  de	  vrije	  training	  op	  dinsdag	  de	  examens	  voorbereiden,	  technieken	  herhalen	  en	  kata’s	  

oefenen.	  
	  
Een	  degelijke	  voorbereiding	  van	  het	  examen	  en	  een	  aandachtige,	  meewerkende	  houding	  tijdens	  de	  
trainingen	  kan	  veel	  mislukkingen	  voorkomen!	  
	  


