Judo examen Instituut Schreuder
Za 18 juni 2022
Op zaterdag 18 juni 2022 wordt het judo-examen afgenomen. Alle jeugdleden (die langer dan één
maand trainen) op Instituut Schreuder kunnen aan dit examen deelnemen. (Examen voor de bruine band
wordt uitsluitend op uitnodiging afgenomen).
Locatie: Instituut Schreuder, Van de Veldestraat 10 te Amsterdam
Het examen wordt afgenomen volgens onderstaand schema
09.30 – 10.30 uur
10.30 – 11.30 uur
11.30 – 12.30 uur
12.30 – 13.30 uur
13.30 – 14.30 uur
14.30 – 15.30 uur

3 en 4 jaar
5 jarigen
6 jarigen
7 jarigen
8 en 9 jarigen
10 t/m 17 jaar

OPGELET: Wees op tijd aanwezig! Uitsluitend deelname in de eigen leeftijdscategorie!!!
Na ieder examen worden direct de slip(pen) en/of band uitgereikt.

Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom bij het examen.
Houdt u er rekening mee dat van u uiterste stilte wordt gevraagd tijdens het examen.
U schrijft in voor dit examen door overmaking van de examenkosten.
De examenkosten bedragen €10,00 te voldoen door overmaking op:
NL41 INGB 00043777 65 ten name van Judo Academie Amsterdam, onder vermelding van
voor- en achternaam van uw kind en locatie Instituut Schreuder.
Bij een contributieachterstand kan er niet aan het examen worden deelgenomen. Controleer uw
betaling! Bij vragen hierover kunt u mailen naar info@judoacademieamsterdam.nl
Ben je lid van de Judo Bond Nederland neem dan het judopaspoort mee naar het examen. In dit paspoort
kunnen we dan de behaalde graduatie officieel aantekenen.

Examen gemist?
Inhaalexamen: za 25 juni 2022
Locatie: Instituut Schreuder Van der Veldestraat 10 (t/o van Goghmuseum, Museumplein)
Tijden inhaalexamen:
3 tot en met 6 jarigen aanvang 15.00 uur
7 tot en met 11 jarigen aanvang 16.00 uur
12 tot en met 17 jarigen en volwassenen aanvang 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,C.A. Wetjens & B. van Houte
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