
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info bij seizoenskalender. 
 
Bij alle speciale lessen ( de gekleurde datums op de seizoenskalender) mogen ouders/verzorgers 
tijdens de judoles in de zaal blijven. Bij de andere lessen  mag dat  de laatste 5 minuten van de les. 
Dit geldt niet voor het G-uur ( van 18:05 uur tot 19:00 uur), daar mogen ouders/verzorgers altijd in 
de zaal blijven. 
 
Vriendjesdag. 
Uw zoon(s) en/of dochter(s) mogen op deze dag 1 vriendje of vriendinnetje meenemen naar de 
judoles. De lessen worden aangepast zodat dit vriendje of vriendinnetje aan de judoles mee kan doen. 
 
Ouder-kind Judo (voor judoka’s tot en met het derde lesuur). 
Op deze dag mag u meedoen met de judoles van uw kind. Sportkleding voor ouder / verzorger is 
verplicht. 
 
(Proef-)examen Judo. 
Tot de oranje band kunnen onze leden 2 keer per jaar judo-examen doen. Hiervoor ontvangt u per 
mail een inschrijfformulier. Enige tijd voor deze examens is er een proef examen. De 
judoleraar beslist of er examen mag worden gedaan. Aan het oefen-examen zijn geen 
kosten verbonden, voor het judo-examen zelf staan eventuele kosten op het 
inschrijfformulier vermeld. Leden met oranje band en hoger doen in overleg met de 
judoleraar examen. Ouders/verzorgers en andere belangstellenden mogen de 
examens bijwonen. 
 
Clubkampioenschappen Judo. 
Op de agenda staan voorrondes en aan het eind van het seizoen de finale van de 
clubkampioenschappen. De judoleraar deelt de poules in en in elke poule zijn prijzen te verdienen. 
Ouders / verzorgers en andere belangstellenden mogen deze wedstrijden bijwonen. 
 
Reinigen van de Judomatten (na de laatste les, dus vanaf 20.00 uur). 
Een aantal keren per jaar maken we , samen met vrijwilligers, na de laatste les de judomatten 
schoon.  
 
Katalessen. 
Dit seizoen gaan we op proef, tegen extra betaling, katalessen aanbieden aan leden van het 4e lesuur. 
Deze lessen zijn van 20:00 uur tot 21:00 uur. 
 
 
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de activiteitenkalender of de info bij de  
activiteitenkalender ? neem dan contact op met  judo@dio-ugchelen.nl 
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