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Band-/ en slipexamen

De jeugdjudoka's van JA-NN doen tweemaal per jaar examen,
meestal is dit in januari en in juni. We noemen dit de band-/ en
slipexamens. Een slip is een deel van een band om de stappen naar
de volgende band kleiner te maken.
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HOE WERKT HET MET DE
SLIPPEN EN BANDEN?
Deelname

De jeugdjudoka's van JA-NN doen tweemaal per jaar examen, vanaf de
leeftijdscategorie u18 vindt de frequentie van het examen plaats in overleg met de
trainers.
Banden

Elke judoka begint met een witte band (6e kyu). Bij een examen gaat de judoka een
stapje omhoog met een slip. Uiteindelijk is de bruine band (1e kyu) de hoogste band die
je kunt behalen bij een club. De zwarte band kan behaald worden d.m.v. een regionaal
examen bij de Judo Bond Nederland. De volgorde van kleuren is simpel te verklaren.
Hoe donkerder de kleur slip/ band, hoe meer gevorderd de judoka is.
Slippen

De kleuren slippen gaan in dezelfde volgorde omhoog als de kleuren van de banden:
geel, oranje, groen, blauw en bruin. Als een judoka een bruine slip heeft doet de die
examen voor de volgende kleur band.
Exameneisen

De Judobond Nederland heeft voor elke kleur band exameneisen opgesteld. JA-NN
hanteert echter andere criteria voor het behalen van banden. We kijken niet alleen naar
technieken die uitgevoerd worden. Bij JA-NN kijken we ook naar de andere
methodieken van het valbreken, hoe de motorische basisvaardigheden (vanuit het ASM)
worden beheerst en hoe de waarden worden nageleefd. Bijvoorbeeld respect,
samenwerken en doorzettingsvermogen,
Examengeld

Het examengeld bedraagt € 10,00. Je krijgt hiervoor een diploma en een slip of band.
JA-NN zal na afloop van het examen het bedrag automatisch incasseren.
Lidmaatschap Judobond Nederland

Na afloop van een examen worden de judoka's die voor de eerste keer hebben
deelgenomen door JA-NN aangemeld bij de Judobond Nederland. Elke judoclub is
verplicht de leden aan te melden bij de JBN. Je krijgt van de JBN een judopaspoort
waarin je examens en wedstrijden kunt noteren. Check de website van de JBN
(www.jbn.nl) voor de kosten van het lidmaatschap.
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KLEUREN SLIPPEN & BANDEN

Kijk op onze Youtube-pagina
hoe je de band moet knopen!
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Planning
Harkstede

-Vrijdag 28 januari 2022
Groningen (Locatie Oosterparkwijk)

-Vrijdag 28 januari 2022
Groningen (Locatie Kardinge)

-Maandag 31 januari 2022 i.p.v. maandag 24 januari 2022
Leek

-Woensdag 2 februari 2022 i.p.v. woensdag 26 januari 2022
Groningen (Kardinge)

Het examen voor de locatie Kardinge is een week verplaatst vanwege de Coronamaatregelen vanuit de overheid. In de huidige situatie is publiek niet toegestaan.
Dinsdag 25 januari 2022 is er een persconferentie waarin nieuwe maatregelen worden
aangekondigd. Uiteraard hebben we hier geen invloed op. We willen echter wel vanuit
JA-NN ervoor zorgen dat het examen op alle locaties opdezelfde manier georganiseerd
kan worden.
Leek

Het examen voor de locatie Leek is een week verplaatst aangezien trainer John van der
Meer op 26 januari niet aanwezig kan zijn i.v.m. een open dag op de school waar hij
werkzaam is. De training op 26 januari gaat wel door en zal onder leiding staan van de
stagiaires Karlijn Stapensea en Frans Hendrickx.
Publiek/ livestream

Dinsdag 25 januari 2022 zal er op de persconferentie van het kabinet duidelijk worden
of publiek is toegestaan bij sportevenementen en onder welke voorwaarden. Als blijkt
dat publiek nog niet niet is toegestaan zal JA-NN de examens via een livestream
uitzenden. Meer informatie hierover volgt t.z.t.
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