
Dubbele uitnodiging! 
Judo Puntencompetitie en Band- en Slipexamens 

 

Beste judoka’s en ouders, 

 

Zoals met jullie gecommuniceerd organiseren wij een aantal Judo Puntencompetities en we halen de band- 

en slipexamens in. Met deze brief meld je je aan voor deze twee activiteiten. Voor de band- en slipexamen is 

het gebruikelijk dat iedereen mee doet die een uitnodiging ontvangt. 

 

Van te voren moet je het volgende weten ivm het beleid tot Corona: 

-band- en slipexamens wordt gehouden in je eigen les zonder toeschouwers of publiek! 

-bij de Judo Puntencompetitie mag er 1 ouder aanwezig zijn wanneer de judoka voor het eerst   

 meedoet of als de judoka jonger is dan 11 jaar! 

-de judoka en ouder volgt altijd de instructies op van de corona coördinator. 

-het kan zijn door veranderende RIVM of gemeentelijke regels dat het niet door kan gaan. 

-na aanmelding voor de Judo Puntencompetitie ontvangt iedereen 1 week te voren een protocol. 

 

Judo Puntencompetitie 26 september 2020 
Op 26 september organiseren we, in verschillende (tijds)blokken, een puntencompetitie in sporthal Twickel 

College te Hengelo. Vanaf 12:00 uur zullen we starten. Exacte tijd ontvangen jullie een week van te voren. 

 

Wat is de Judo Puntencompetitie 

In een wat kleinere omgeving waarbij ontdekken en plezier hebben centraal staan, kan de judoka 

wedstrijdjes doen. Het gaat het niet om de medaille, maar om het behalen van punten. Iedere 

deelnemer behaalt punten om zo uiteindelijk een 100 tal punten te verzamelen. Bij ieder 100tal 

(200, 300 etc.) behoort een punten embleem voor op het judopak. Deelname kost € 5,- per keer, maar 26 

september geheel gratis i.v.m. compensatie Corona! 

 

 

Band- en Slipexamens 
Op maandag t/m vrijdag van 5 t/m 9 oktober 2020 gaat het weer gebeuren. Dan zijn er weer Band- en 

Slipexamens voor alle judoka’s. Je kunt op deze dag een slip of band halen. 

 

Het examen vindt plaats in je eigen judolesuur. Kosten voor dit examen zijn geheel gratis (€ 7, - compensatie 

Corona). 

Lever onderstaand strookje voor 12 september in. Vanaf 12 september zullen wij geen aanmeldingen 

accepteren i.v.m. het te maken beleid!! 

 

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

 

Naam: ……………………………………………………………………………………… Geb. dat: …………………………………………………… 

 

Mijn band kleur is: ………………………………….. Mijn gewicht is: ……… kg. 

 

Telefoonnummer:………………………… E-mailadres: …………………………………………………..…………………………………….. 

Ik geef me op voor (aankruisen wat van toepassing is)  □ Judo Puntencompetitie 26 september 

       □ Band- en slipexamen 5 t/m 9 oktober 


