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NIEUWS VAN DE DISTRICTSGRADENCOMMISSIE JUDO ZN 
Lerarenstages en examinatorentrainingen 2017/2018 

 
 

Beste judodocent, 
 
Sta jij ook te popelen om de mat op te gaan voor een nieuw judoseizoen? Een seizoen waarin je 
jouw brede judokennis met veel plezier deelt met je pupillen, je wedstrijdjudoka aanmoedigt langs 
de mat en je examenkandidaten begeleidt naar hun 1e dan of hoger? En wil jij ook dit seizoen jouw 
judokennis verbreden en meer verdieping geven? Dat kan! 
 
Net als de voorgaande jaren organiseert de districtsgradencommissie judo Zuid-Nederland (dgcj) 
stages voor bij de JBN aangesloten judoleraren (vanaf niveau 2). Er zijn wel een aantal dingen 
veranderd ten opzichte van vorige jaren. Daarmee komt de dgcj tegemoet aan (een deel van) de 
wensen die jij en/of andere deelnemers hebt/hebben aangegeven op het evaluatieformulier. 
 

De nieuwe opzet van de stages 
Gedurende het hele jaar kun je in totaal vijf lerarenstages bijwonen: drie reguliere lerarenstages en 
twee combistages (examinatorentrainingen in combinatie met een lerarenstage). De combistage 
bevat onderwerpen die door de Nationale Graden Commissie Judo (NGCJ) zijn voorgeschreven, de 
zogenaamde verplichte onderdelen. In plaats van twee uur duren de combistages 2,5 uur: 1,5 uur 
examinatorentraining en 1 uur lerarenstage.  
 
Na deelname aan drie van de vijf stages (waarvan minimaal één combistage) ontvang jij je licentie 
en word je uitgenodigd om te examineren tijdens een of meerdere danexamens judo in Gilze. 
 

Waar & wanneer zijn de stages? 
8 oktober 2017 10.00 – 12.30 uur combistage De Duinpan in Made 
25 november 2017 15.00 – 17.00 uur lerarenstage Sportcentrum de Rooij in Goirle 
20 januari 2018 15.00 – 17.00 uur lerarenstage Sportcentrum de Rooij in Goirle 
3 maart 2018 15.00 – 17.30 uur combistage Sportcentrum de Rooij in Goirle 
15 april 2018 10.00 – 12.00 lerarenstage De Duinpan in Made 
 
De eerder in de districtskalender opgenomen stages op 23 september 2017 en 19 mei 2018 komen 
te vervallen. In de bijlage vind je het totale programma voor de aankomende stages.  
 

Wat kost het? 
Wil je jouw deelname aan alle vijf de stages ineens vooruitbetalen? Dan betaal je 30 euro die je 
voor aanvang van de eerste stage op 8 oktober contant voldoet bij de dgcj. Woon je liever een of 
meerdere losse stages bij? Dan betaal je 10 euro per keer. Ook die betaling voldoe je contant en 
ter plekke aan de dgcj. 

 

Meld je nu aan! 
Heb ik je al enthousiast gemaakt en sta je te popelen om mee te doen? Of heb je vragen over deze 
vernieuwde opzet? Stuur een e-mail met je aanmelding of je vraag naar jbnzn.dgcj@gmail.com ter 
attentie van dgcj-secretaris Angelie Kruijsen. 
 
Tot ziens bij een van de stages in Goirle of Made!  
 
Hartelijke groeten, 
namens de districtsgradencommissie judo ZN 
 
Manfred Kuijpers 
Voorzitter 
 
Bijlagen:  1. programma stages 2017/2018 
  2. actviteitenkalender dgcj ZN 2017/2018 


