
INFORMATIE VOOR NIEUWE JUDOKA’S

Hartelijk welkom bij Sportschool Sport en Bewegen, leuk dat je lid bent geworden van onze judo-afdeling 
Sport en Bewegen. Hieronder volgt belangrijke informatie over het judo, lees het goed door en voor vragen en/of 
informatie kun je altijd terecht bij de trainer.

Algemeen
n  Als je kennis wilt maken met de judosport, ben je altijd 

welkom voor een proefles. Tijdens de eerste lessen kun 
je het best een oude trainingsbroek en een T-shirt met 
lange mouwen dragen.

n  Je kunt op de sportschool judo-artikelen kopen, zoals: 
judopakken, tassen, trainingsjacks, emblemen en meer. 

n  Wanneer je lid bent geworden van de sportschool, 
wordt je automatisch aangemeld bij de Judo Bond 
Nederland. Zie lidmaatschap Judo Bond Nederland.

n  Één keer per jaar wordt er op de sportschool het 
clubkampioenschap gehouden. We vinden het leuk als 
alle judoka’s daar aan meedoen. 

n  Er is regelmatig een judonieuwsbrief. Hierin vind je leuke 
informatie rondom de wedstrijden, interviews enz.

n  Op de website vind je informatie over het 
judo, wedstrijden en extra activiteiten zoals de 
avondvierdaagse en bandexamens.

Op de judomat
n  Als je lang haar hebt, dan kun je dit het best in een 

staart of vlecht dragen. Let daarbij op dat de elastiekjes 
geen ijzeren onderdelen bevatten.

n  Judoka’s mogen geen sieraden, piercings e.d. dragen in 
verband met de veiligheid van alle judoka’s.

n  Zorg er voor dat je je nagels kort houdt.
n  Met het oog op de hygiëne, dient de judoka altijd 

schoon en fris op de mat te verschijnen. 

Belangrijke informatie voor wedstrijden
n  De judotrainer geeft aan wanneer je klaar bent om 

mee te doen aan judowedstrijden. Deelnemen aan 
wedstrijden is natuurlijk niet verplicht, maar wel erg leuk!

n  Wanneer je mee wilt doen aan judowedstrijden, dan  
kun je je inschrijven via de site.

n  De inschrijfprocedure hiervoor vind je onder 
wedstrijdagenda.

n  Zorg er voor dat je altijd je paspoort en een geldige  
JBN-pas meeneemt naar judowedstrijden.

n  Het inschrijfgeld voor de wedstrijden wordt via 
automatisch incasso betaald. Het bedrag kan niet 
worden teruggevorderd, dit moet de sportschool 
namelijk naar de betreffende wedstrijdorganisatie 
overmaken.

n  Wanneer je onverhoeds niet kunt meedoen aan een 
ingeschreven wedstrijd, zorg er dan voor dat je dit op 
tijd aangeeft bij de desbetreffende coach. 

n  Meisjes en dames dienen tijdens de wedstrijd een 
hooggesloten wit T-shirt onder het judopak te dragen.

n  Om onze judoclub te vertegenwoordigen, hebben we 
mooie judo-emblemen, deze moeten op de linker  
mouw of borst worden genaaid. 

Wat neem je mee naar een judowedstrijd
n  Judopak wit en eventueel blauw
n  Rode en witte band
n  Eigen kleur band
n  Wit T-shirt (meisjes)
n  Eventueel tape of beschermers (zonder harde 

onderdelen)
n  Elastiekjes bij lang haar
n  Slippers of binnensportschoenen
n  Judo paspoort
n  Geldige JBN-pas
n  Vanaf 12 jaar ID bewijs meenemen
n  Trainingsjack van de Sport en Bewegen
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