
 

 

INFORMATIE over de GRADUATIES  
 
Elk half jaar vinden de graduaties weer plaats in sporthal ‘Den Oord’.  
In februari is speciaal voor de beginnende judoka’s met een rode slip. 
 
De judoleraar beslist of je, praktisch gezien, kan deelnemen aan deze examens.  
De examentijden staan hieronder nog niet vermeld!. 
 

Graduaties   2016 
 

 

Begintijd/eind
tijd 

Deelnemers Duur van  
examen 

Worden voor  
Begin januari 
2016 
bekend 
gemaakt 

www.groothouten.nl 
en in papieren vorm aan het mededelingenbord 
in de zaal 

 

   
 

Rode slippentoernooi februari 2016  

 

 

Begintijd/eind
tijd 

Deelnemers Duur van  
examen 

08.30 weging 
09.00- 12.00 
uur 

Judoka’s met witte band en rode slip 
 

Half dag 
programma 

 
Vul het bijgevoegde inschrijfformulier volledig en duidelijk leesbaar in, bij voorkeur in 
BLOKLETTERS. Dit is belangrijk omdat de namen zonder fouten op de diploma’s moeten 
komen.  
Lever het inschrijfformulier daarna zo spoedig mogelijk in, bij je eigen leraar. 
 

Verder vragen we je aandacht voor het volgende: 
 
De graduatiecommissie stelt op basis van het aantal tijdig ingediende inschrijvingen een 
tijdschema op.  
Het voordeel voor de organisatie, efficiënt gebruik maken van de tijd en ruimte. 
 
De organisatie zal ervoor zorgdragen dat de tijdsindeling ruim van te voren bekend is. 
We doen dat in digitale vorm via www.groothouten.nl en de tijdslijsten worden zo vroeg 
mogelijk aan het publicatie bord gehangen. 
 
Indien u uw e mailadres heeft opgegeven wordt u ook per e mail geïnformeerd 
over bevestiging van de inschrijving/ graduatietijden en eventueel 
bijzonderheden (s.v.p. duidelijk aangeven e mail adres denk aan de juiste 
positie van de puntjes streepjes etc.). 
Noot sommige hebben hun systeem zodanig beveiligd dan onze mail als SPAM 
binnen komt. 

http://www.groothouten.nl/
http://www.groothouten.nl/


 

 

 
Achter de tijden staan de banden en slippen vermeld, die de 
judoka’s op dit moment hebben. 
Senioren zijn op de dag van de graduatie 14 jaar of ouder!!!!!!!!!!! 
 

Rode slippen toernooi voor beginnende judoka’s 
De beginnende judoka’s met een witte band en een rode slip nemen niet deel aan de 
graduaties van 11 januari, maar kunnen hun witte band en bijbehorende bewijs van 
vaardigheid behalen bij het ‘rode slippen toernooi’ op zaterdag 01 februari 2014.  
Voor de beginnende judoka’s is het actuele gewicht van belang. Bij de indeling wordt 
rekening gehouden met het gewicht. Dit toernooi duurt langer dan het “gewone” 
graduatie toernooi, doordat er ook uitleg en demonstraties worden gegeven.  
 

Uitreiking slippen, banden en diploma’s. 
De uitreiking van de behaalde slippen, banden en de bewijzen van vaardigheid vinden 
binnen het tijdsblok, voor aanvang van de volgende groep, aansluitend aan het 
examen plaats. 
 

Bondspaspoort 
Als je lid wordt van Judo Bond Nederland (JBN) ontvang je een judopaspoort 
(bondspaspoort) en een Nationale Sportpas, deze sportpas is tevens het  bewijs van 
betaling .  
Aanmelden kan via internet www.judobondnederland.nl>ledenservice>lid worden 
JBN > aanmelden. Nieuwe leden bij Groot Houten worden tevens direct ingeschreven bij 
de JBN. Het JBN nummer van Groot Houten is D2SP16F. 
Judoka's, die willen gradueren hun judopaspoort met de Nationale sportpas 
(betaalbewijs van 2013)  inleveren.  
Na de graduatie worden de behaalde slippen en/of  de behaalde banden opgenomen in het 
paspoort 
Alleen bondspaspoorten, die op tijd zijn ingeleverd, kunnen worden bijgewerkt 
en op de dag van de graduaties aan de judoka's worden teruggegeven. 
 

Wedstrijdjudoka’s 
Wedstrijdjudoka's, die hun judopaspoort nog nodig hebben, vermelden dit op hun 
inschrijfformulier en mogen het paspoort dan later inleveren. 
Het judopaspoort van deze judoka’s moet echter uiterlijk op vrijdag 3 januari 2014 in 
de brievenbus worden gedaan bij Gerard van der Linden, Dovenetelhof 39 te Houten. 
Alleen bondspaspoorten, die op tijd zijn ingeleverd, kunnen worden bijgewerkt 
en op de dag van de graduaties aan de judoka's worden teruggegeven. 
 
 
Wanneer je verder nog vragen hebt over de graduaties kun je die stellen aan je leraar.  
Zijn er echter vragen, die de leraar niet kan beantwoorden of mededelingen/afzeggingen, 
dan kun je een email sturen naar graduaties@judogroothouten.nl 
 

We adviseren je om deze informatie goed te 
bewaren. 

 
Alle deelnemers alvast veel succes toegewenst 



 

 

met de graduatie! 



 

 

INSCHRIJFFORMULIER voor de graduaties of voor het Rode Slippentoernooi in 
februari. 
 
Dit inschrijfformulier volledig en duidelijk ingevuld, inleveren bij de eigen leraar  
Noot naleveringen bij Gerard van der Linden Dovenetelhof 39. 
samen met het bondspaspoort met sportpas  voorzien van een geldig betaalbewijs 
voor 2016  
 
Achternaam ...................................................................Roepnaam:...................... 
 
Geboortedatum :......................    Geslacht:  m / v*   
 
Adres     :.............................................................................................................. 
 
Postcode + woonplaats:................  ........................... Tel. nummer :..................... 

Mobielnummer…………………………………………………… 
 

E- mail:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(svp duidelijk naam/ punt/ streepjes boven of midden  aangegeven). 
 
Lidmaatschapnr.’Groot Houten’ / JBN-paspoort:............................ 
(niet zijnde D2SP16F Groot Houten en de Judobond hanteren hetzelfde nummer) 
 
Nu in het bezit van de.................... band zonder*/met één*/twee* ............... slip(pen) 
 
Vanaf de groene band: gradueert samen met partner …………………………………………………… 
 
Judo op.................dag om ......... uur. Naam judoleraar:......................... 
 
Eventuele opmerkingen van/over de deelnemer ........................................................ 
 
*doorhalen wat niet van toepassing is 

 

(Hieronder niets invullen: wordt door anderen ingevuld !!)   
Dit deel in te vullen door de judoleraar: 
 
* heeft bondspaspoort ingeleverd bij leraar : 0 ja / 0 nee / 0 n.v.t 
 
* Opmerkingen leraar: 
........................................................................................................................................... 

Dit deel in te vullen door de organisatie: 
* heeft paspoort ingeleverd bij organisatie  : 0 ja / 0 nee / 0 n.v.t. 
* 0 senior (op de dag van graduatie 14 jaar of ouder)  / 0 junior ; Lid sinds:.............................. 
* Datum laatste graduatie: ................................................................................................ 
  is toen:  0 gegradueerd  /  0 extra gegradueerd  /  0 afgewezen 

 Opmerkingen organisatie: 

Dit deel in te vullen door de graduatiecommissie: 
 
Opmerkingen:......................................................................................................... 
 
GESLAAGD voor:       0  AFGEWEZEN 
0 witte band     0 oranje band + 2 groene slippen   
0 witte band + 1 gele slip   0 groene band 
0 witte band + 2 gele slippen  0 groene band + 1 blauwe slip 
0 gele band    0 groene band + 2 blauwe slippen 



 

 

0 gele band + 1 oranje slip   0 blauwe band 
0 gele band + 2 oranje slippen  0 blauwe band + 1 bruine slip 
0 oranje band     0 blauwe band + 2 bruine slippen 
0 oranje band + 1 groene slip  0 bruine band                  


