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Judo 
Judo is een gevechtssport afkomstig uit Japan en afgeleid van Jiu-Jitsu. Jigaro Kano is de grondlegger van het 
judo. De betekenis van het woord is:  JU is zacht 
     DO is weg 
Zacht moet worden uitgelegd als toegeven/meegeven, waardoor de fysieke sterke tegenstander kan worden 
overwonnen. Bij judo mag je elkaar geen pijn doen. Op het moment dat je afklopt, weet je tegenstander dat hij 
moet loslaten. Het mooie van judo is dat het zowel lichamelijk als geestelijk vormt. Het respect voor de ander 
staat voorop.  

http://www.jvthag.nl/
http://www.judoalmelo.nl/


Voorwoord 
Dit informatieboekje van Judovereniging THAG en Judo Almelo is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die 
belangstelling tonen voor onze vereniging en verder dient het als handig naslagwerk voor onze leden.  
Judovereniging THAG is in 1977 opgericht en heeft zich in de loop van de jaren uitgebreid in Harbrinkhoek, 
Albergen en Manderveen. Tevens heeft er in 2002 een fusie plaatsgevonden tussen Judo Geesteren en Judoclub 
Tubbergen. Vandaar de naam Judovereniging T(ubbergen), H(arbrinkhoek), A(lbergen), G(eesteren).  
Judo Almelo is in 2010 opgericht en heeft nu vier  locaties, waar training wordt gegeven.  
Judovereniging THAG en Judo Almelo werken heel nauw samen, maar zijn wel aparte verenigingen, er is tevens 
een goede samenwerking met de judoverenigingen uit Ootmarsum, Nijverdal en Rijssen.  
De wedstrijdselectie traint vaker samen met clubs uit de regio, o.a. SJO. 
 
In dit boekje geven we informatie over de beide verenigingen. Het laatste nieuws en veel algemene informatie 
kunt u terugvinden op de sites. Dit informatieboekje is van toepassing voor al onze leden. Naast de elf locaties 
waar lesgegeven wordt, komen onze leden niet alleen uit deze plaatsen, maar ook uit Agelo, Bruinehaar, Goor, 
Fleringen, Kloosterhaar, Langeveen, Ootmarsum, Markelo, Reutum, Rijssen, Vasse en Vriezenveen 
 
Twee keer per jaar worden er Kyu-examens afgenomen bij judoka’s die in staat zijn een hogere band of slip te 
halen. Regelmatig zijn er regionale wedstrijden en kennismakingstoernooien voor zowel beginners als 
gevorderden. Jaarlijks zijn er clubkampioenschappen en organiseren we een groot regionaal judotoernooi, het  
PLUS Wallerboschtoernooi, waar enkele honderden judoka’s aan deelnemen. Tevens nemen we deel aan de 
Judocompetitie van het Oosten, die ongeveer 6 keer per jaar plaatsvindt in de regio. Zie hiervoor ook 
www.jcvanhetoosten.nl  In maart – april organiseren we het Internationale toernooi te Almelo. 
 
De leraren die de lessen en trainingen verzorgen binnen onze vereniging hebben zonder uitzondering een hoge 
graad van kennis en kunde op hun gebied overeenkomstig de eisen van de Judo Bond Nederland. 
 
Het bestuur is als volgt samengesteld: 
De secretaris zorgt voor de verslaglegging van de maandelijkse bestuursvergaderingen en is aanspreekpunt 
voor de correspondentie. 
Technische zaken neemt de judoaspecten  voor zijn rekening in overleg met de leraren, zoals mattenbeheer, 
organisatie, examens etc. 
Het gezonde financiële beheer valt onder de penningmeester. 
Een belangrijke andere taak is de organisatie van de algemene activiteiten en verzorging van de Public 
Relations. 
Dit alles onder leiding van de voorzitter die tevens de verbindingspersoon is naar de gemeente Tubbergen en 
Almelo, andere clubs in de regio en de Judo Bond Nederland.  
Het bestuur wordt geassisteerd door de contactpersonen van de verschillende locaties. 
 

Naast de wedstrijden en trainingen worden regelmatig andere activiteiten 
georganiseerd die de onderlinge band 
verstevigen en de betrokkenheid en kennis 
van ouders, begeleiders en verzorgers 
waarborgen.  
Het nieuws van de vereniging wordt bekend 
gemaakt via onze eigen nieuwsbrief “De 
Mattenkloppertjes”.  
Wilt u meer weten van deze actieve 
vereniging of heeft u nog verdere vragen, 
neem dan gerust contact op met een van 
onze bestuursleden of met de 
contactpersoon van de locatie. 
 
Uitgave van dit boekje is mede mogelijk 
gemaakt door onze adverteerders. 

 
Bestuursleden, leraren, adressen, mailadressen, tel.nr. enz kunt u vinden op de site: www.jvthag.nl of 
www.judoalmelo.nl   
 
Leden 
Iedereen kan lid worden van JV THAG en Judo Almelo. De sport is geschikt voor beoefening voor meisjes en 
jongens vanaf 4 jaar. Senioren en oudere judoka’s kunnen bij voldoende belangstelling meetrainen,  
 
Contributie 
Na drie gratis lessen (drie weken achter elkaar) bepaalt het lid of hij/zij lid wil worden van de vereniging. De 
contributie bedraagt € 60,00 (bij de eerste contributie komt € 5,00 administratie) per half jaar. De contributie wordt 
automatisch geïnd per half jaar, te weten per 1 januari en per 1 juli.  

http://www.jcvanhetoosten.nl/
http://www.jvthag.nl/
http://www.judoalmelo.nl/


Bij aanmelding dient men het inschrijfformulier van de vereniging, de Judo Bond Nederland en de automatische 
machtiging voor de contributie in te vullen.  
Het derde lid uit één gezin betaalt € 45,00, het vierde lid uit één gezin € 30,00 per half jaar. Ingeval van ziekte is 
het mogelijk in overleg met de penningmeester de contributie stop te zetten. Er vindt geen terugbetaling plaats.  
 
Lid worden van de Judo Bond Nederland (JBN) 
Naast het lidmaatschap van de vereniging is men verplicht lid te worden van de JBN. Doordat judo een individuele 
sport is, wordt iedere judoka zelf lid van de JBN en niet via de vereniging. Door het lidmaatschap van de JBN is 
men verzekerd van goede leraren, kunnen zij deelnemen aan examens en wedstrijden en worden de examens 
geregistreerd. Na aanmelding krijgt men een acceptgirokaart. Na betaling krijgt de judoka het judopaspoort met 
de Ledenpas toegestuurd. Deze pas dient men goed bij het judopaspoort te bewaren. Ieder jaar krijgt men na 
betaling een nieuwe pas toegestuurd. Ieder lid krijgt 4x per jaar de Judovisie toegestuurd. Via de mail ontvangt 
men het JBN clubnieuws.  
 

 
Judopaspoort 
Het judopaspoort dient volledig ingevuld te worden en voorzien van een pasfoto, eventueel twee. De judoka dient 
het bij wedstrijden tijdens de weging te laten zien, let op niet afgeven, maar bij je houden! Tevens een geldige 
sportpas. Tijdens de examens moet de judoka het paspoort bij zich hebben. De leraar houdt zo de vorderingen 
bij. Twee keer per jaar worden de judoka’s door de contactpersoon of de leraar gewogen. Ook dan dient de 
judoka het paspoort bij zich te hebben.  
 
Examens 
Twee keer per jaar worden er examens gehouden. Van te voren worden de judoka’s hiervan in kennis gesteld. Is 
de judoka geslaagd, krijgt hij/zij een hogere slip of band na het afleggen van het examen. Deze zijn gratis, indien 
de judoka een dikke band wil, moet deze zelf besteld worden bij Renate Steggink, telnr. 0546-631342. 
De vorderingen (alleen hele banden) worden door de vereniging doorgegeven aan de JBN, waarna men een 
diploma ontvangt.  

Training 
De judoka komt in de regel naar zijn eigen training. Er wordt verwacht van de judoka dat hij of zij verzorgd is en 
een schoon judopak bij zich heeft. Meisjes dragen een wit t-shirt onder het pak, jongens hebben niks onder het 
pak. Judo is in grote mate een contactsport!  

I.v.m. hygiëne en infecties willen wij er op wijzen dat het niet toegestaan is om in judopak naar 
de training te komen. Alle locaties zijn voorzien van goede omkleedruimtes, zowel voor de les 
als na de les dient de judoka zich hier om te kleden. Dus niet komen in judopak, maar ook niet 
naar huis gaan in judopak. 
 
Vaker trainen 
Veel judoka’s willen meerdere keren per week trainen of willen een training die ze gemist hebben inhalen. Dit kan, 
in overleg met de eigen leraar. Voor de wedstrijdtraining (woensdag en zondag) wordt de judoka uitgenodigd door 
de leraren. 
 

Mede door de subsidie van de gemeente, adverteerders en 

de sponsoren kan de vereniging de contributie zo laag 

houden. Mocht u zelf willen adverteren of kent u iemand, 

die ons wil steunen, neem dan contact op met één van de 

bestuursleden 



 
 
 
Wedstrijden 
Naast de trainingen kan de judoka deelnemen aan wedstrijden. 
De ervaring leert dat judoka’s veel opsteken door aan 
wedstrijden deel te nemen. Judo is een individuele sport. Op 
grond daarvan worden de wedstrijden ook voor individuele 
sporters georganiseerd.  
De leraren van de THAG en Judo Almelo maken een selectie 
van de toernooien en via het wedstrijdsecretariaat worden de 
judoka’s via de mail uitgenodigd.  
Inschrijving en betaling voor het toernooi gebeurt centraal via 
briefjes of de mail. 
Ongeveer een week voor de wedstrijd krijgt de judoka een lijst 
met deelnemende judoka’s, waarop de weegtijden, 
aanvangstijden en klassen staan. Deze dient de judoka goed te 
controleren. Bij verkeerde gegevens dient de judoka zelf contact 
op te nemen met het wedstrijdsecretariaat of met de 
organiserende vereniging. 
Aan de hand van de lijst kan men ook zelf regelen om met 
iemand mee te rijden of samen te rijden.  
 
Voor de beginnende en recreatieve judoka raden wij deelname 
aan de volgende toernooien aan: 

 JC van het Oosten, ongeveer 6 keer per jaar en de judoka 
kan zelf een selectie maken aan welke toernooien hij of zij 
deelneemt. 

 Sinterklaastoernooi te Markelo, meestal de zaterdag voor 
Sinterklaas.  

 Kersttoernooi te Markelo 

 Opstaptoernooien te Markelo van het District Oost-Nederland.  

 PLUS Wallerboschtoernooi te Tubbergen rond februari voor judoka’s t/m groene band. 

 Clubkampioenschappen van onze eigen vereniging in één van de locaties. Meestal aan het eind van het 
seizoen. 

Daarnaast kan men deelnemen aan zwaardere toernooien. De judoka’s die hier naar toe mogen, worden 
geselecteerd door de leraren. Ook kunnen er judoka’s gevraagd worden voor teamwedstrijden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kleding 
Bij judo wordt een bijzondere kleding gedragen, een zogenaamde judo-gi. Het geheel wordt bijeengehouden door 
de judoband (obi). Voor beginners is de band wit, naar gelang geoefendheid van de judoka verandert de kleur van 
de band (wit, geel, oranje, groen, blauw, bruin, zwart).  
Omdat deze kleding niet overal te koop is, bestaat er voor de judoka’s de mogelijkheid deze kleding tegen 
aantrekkelijke prijzen te bestellen bij Renate Steggink, tel. 0546-631342. Renate handelt ook in tweedehands 
pakken en probeert je oude pak voor je te verkopen. Je oude pak kun je ook te koop aanbieden in de 
Mattenkloppertjes,stuur een advertentie naar jvthag@gmail.com of judoalmelo@gmail.com  
Voor trainingen en wedstrijden heb je een goed judopak nodig.  Voordat je een judopak gaat kopen moet je eerst 
meten hoe lang je bent, dan weten wij welke maat je nodig hebt. 
 

Je hebt ook een JV THAG of Judo Almelo embleem nodig, deze wordt er door 
Renate Steggink gratis op je pak genaaid. De kosten van het embleem bedragen € 3,50, bij het lid 
worden van de vereniging krijgt je het eerste embleem gratis. . 
 
Trainingspakken 
Zodra je tot de wedstrijdselectie behoort of regelmatig naar wedstrijden gaat is het verplicht om een 
trainingspak van de vereniging aan te schaffen. Op deze manier stralen we als vereniging eenheid 
uit en ben je herkenbaar voor de coaches. 

 
Activiteiten 
Via de Mattenkloppertjes wordt de judoka op de hoogte gehouden van de extra activiteiten die de vereniging 
organiseert voor alle leden. Denk maar eens aan de jaarlijkse barbecue, zwemmiddag, sinterklaas, bingo, kamp 
of de wandeltocht voor het gehele gezin. Bij de Mattenkloppertjes zitten opgavenbriefjes, waarmee de judoka zich 
kan aanmelden. Indien het een activiteit is waarbij een bijdrage wordt verlangd, wordt het briefje dan in een 
envelop of plastic zakje met gepast geld bij de leraar ingeleverd. 

 
Sommige activiteiten zijn gratis. Dit komt 
doordat met behulp van de ouders en /of 
judoka’s sponsorgeld is binnengehaald. 
Voornamelijk met de actie NL doet en de 
collecte van Jantje Beton. Voor Jantje Beton 
collecteren de oudes en leden, hiervan is de 
helft van de opbrengst voor de vereniging.  
Voor enkele activiteiten wordt een bijdrage 
gevraagd.  
Bij de judoactiviteiten, zoals examens, 
clubkampioenschappen, wedstrijden hopen 
we dat de judoka veel publiek meeneemt. 

 
Een stukje geschiedenis 
Dit kun je lezen op de site: www.jvthag.nl of www.judoalmelo.nl  
 
Ereleden 
Zoals alle verenigingen zijn er in het verleden 
mensen geweest die onze vereniging groot 
hebben gemaakt. Deze vrijwilligers zijn 
hiervoor beloond met het erelidmaatschap. 
Onze vereniging is trots op deze mensen en 
deze mensen zijn trots op dat ze erelid 
mogen zijn. Bij veel activiteiten zetten enkele 
zich nog altijd in, dus drie keer hoera voor 
onze ereleden! 
Joep Peeters   Marijke Kampstra  
Walter Wienk                 Charles Nijhuis 
Eddie Schaink  Gerrit Hemmer  

  
Grote Club Actie 
Om financiën te verkrijgen, neemt JV THAG, naast 
de werving van sponsoren, deel aan de Grote 
Club Actie. De THAG heeft daarbij ook nog eens 
de stelling van voor wat hoort wat. Vanaf 5 
verkochte loten, mag de judoka zelf iets uitzoeken. 
Bij de intekenlijst zit een bestelformulier, hierop 
kan de judoka aangeven wat hij of zij wil. 
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CLUB van 100 

Om de judo en de judoka’s financieel een extra steuntje in de rug te geven, hebben enkele judoverenigingen 
gezamenlijk de Club van 100 voor de wedstrijdjudoka’s opgericht. De initiatiefnemers zijn Judo Almelo, 
Judovereniging THAG en Judovereniging Riessen Oonderoet. 
 
Leden van de club van 100 dragen de judo en vooral de judoka een warm hart toe en doneren jaarlijks € 100,– op 
rekening 160472326. Het geld wordt rechtstreeks gebruikt voor de judoka in de vorm van een bijdrage voor stage, 
judokleding of wedstrijden. Anderzijds wordt een gedeelte besteed voor begeleiding in de vorm van 
judotrainingen, krachttraining, hardlooptraining en coaching. De judoka benadert zelf eventueel mogelijk 
sponsoren, dit kunnen bedrijven, maar ook familie, buren, vrienden enz. zijn. De gulle gevers worden door de 
vereniging op de hoogte gebracht van de resultaten van vorderingen, wedstrijden en de eventuele stages.  
Voor de Club van 100 is Ed Woolderink de aanspreekpersoon, je kunt hem bereiken via 
sponsoringjudo@gmail.com  Via Ed kun je ook de formulieren verkrijgen.  
 
Vrijwilligers 
Voor al het werk wat gedaan wordt, zijn 
natuurlijk vrijwilligers nodig. Er zijn 
kleine taken, maar ook grote taken. 
Neem alleen de organisatie van de 
toernooien. Onze vereniging 
organiseert zelf de 
clubkampioenschappen, PLUS 
Wallerboschtoernooi, Almelo toernooi 
en enkele rondes van de 
Judocompetitie van het Oosten.  
 
Juryleden 
Veel vrijwilligerswerk kan iedereen, 
voor jurylid is enige kennis vereist. 
Daarom worden er kijklessen 
gehouden tijdens de trainingen. Hier 
legt de leraar al veel uit over judo, daarnaast geven we uitlegavonden over jureren, Niet moeilijk en we kunnen u 
verzekeren dat u op deze manier de sport van uw kind als zeer plezierig ervaart. Voor een uitlegavond kunt u zich 
opgeven.  En het is nog altijd zo hoe meer vrijwilligers, hoe minder werk. 
 
Spreekbeurt 
Wil je een spreekbeurt houden over judo, vraag dan de 
spreekbeurttas aan bij Loes Ritzen, tel. 0546-623162 of je 
eigen leraar. Tevens kun je een voorbeeld van een 
spreekbeurt downloaden op de site van www.jvthag.nl. Ook 
is er een PowerPoint Presentatie beschikbaar. 
 
Afmelding 
Het is jammer maar waar, na verloop van tijd gaan sommige 
judoka’s van de judo af. Dat betreuren wij natuurlijk altijd 
zeer. 
Ook bij het afmelden hebben wij enkele regels opgesteld, dit 
om misverstanden te voorkomen: 

 Meld je af bij je eigen leraar en eventueel de leraar van de wedstrijdtraining. Blijf nooit zomaar weg. De 
leraren hebben veel voor je gedaan en mogen ook weten waarom je van de judo afgaat. 

 Meld je af bij de contactpersoon van de locatie. De contactpersoon zal samen met de leraar en jou alles 
helpen regelen. 

 Afmelding dient te geschieden via de mail jvthag@gmail.com of judoalmelo@gmail.com  
 

Donateur 
Natuurlijk is het mogelijk om donateur te worden van JV THAG. Stort een bedarg van minimaal 25 euro op 
rekeningnr   onder vermelding van uw naam, adres, e-mailadres en donateur, dan bent uw verzekerd van al het 
nieuws van de THAG en voor elk toernooi een gratis toegangskaartje. 
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Weging 
Twee keer per jaar worden alle judoka’s gewogen op de 
eigen locatie, omdat het gewicht voor een judoka belangrijk 
is. Ten eerste bij het inschrijven voor wedstrijden en voor het 
selecteren van de judoka’s voor teamwedstrijden. De judoka’s 
worden gewogen door de contactpersoon. De 
contactpersonen zullen de judoka’s een week van tevoren 
inlichten. Judoka’s zijn verplicht hun paspoort mee te nemen 
naar de weging. 
 
Persoonlijke verzorging 
Bij judo wordt bijzondere kleding gedragen: de Judogi. Het 
geheel wordt bijeengehouden door de Obi (judoband). Uit 
veiligheid, respect en hygiëne voor de medesporters en de sport moet iedere judoka aandacht geven aan 
persoonlijke verzorging. Een judoka is dus zelf verantwoordelijk voor: 
• Een verzorgd uiterlijk, schone gi, schone beschermende kleding, 
 schoon lichaam, korte nagels aan handen en voeten; 
• Geen sieraden dragen, geen scherpe voorwerpen op of aan de gi, ook geen loszittende emblemen; 
• Het haar is kort, bij lang haar opbinden met een elastiekje (geen haarspelden); 
• Verwondingen dienen direct verzorgd te worden;  
• Jongens dragen niks, meisjes dragen een wit t-shirt onder de judojas. 
 
Regels bij trainingen 
Van de judoka’s wordt verwacht dat ze zich houden aan enkele regels; 
 • Bij afwezigheid  op tijd afmelden bij de leraar, vraag dan tevens of je 

leraar iets uitdeelt tijdens de training; 
• Niet in judopak naar de training komen; 
• Op tijd aanwezig, maar niet meer dan 10 minuten voor aanvang; 
• Omkleden geschiedt in de kleedkamer en de kleren worden 

opgehangen of in de tas gedaan; 
• Vanuit de kleedkamer naar de tatami (judomat) moeten sokken of 

slippers gedragen worden ( dit i.v.m. infecties); 
• In de Dojo (trainingsruimte) is het nuttigen van snoep niet toegestaan (ook geen kauwgom), op bepaalde 

momenten mag er op aangewezen plaatsen water gedronken worden; 
• Alcoholhoudende dranken nuttigen voor of tijdens de training is niet toegestaan. 
• Bij het betreden van de mat moeten de sokken of slippers aan de rand worden neergelegd; 
• Tijdens de les loopt er niemand zonder toestemming van de mat; 
• Tijdens de training wordt er geluisterd naar de aanwijzingen van de Sensei (leraar); 

 
Omgangsvormen in de dojo 
De DOJO is een plaats voor oefening en meditatie. Bij een originele ingerichte DOJO is één zijde gereserveerd 
als kamiza (verhoogde zit). Aan de wand bevinden zich: een foto van Jigoro; een zwaard en waaier en een 
hertengewei. Bij het betreden van de DOJO wordt er een staande groet gebracht (ritsu rei) naar de kamiza, de 
groet drukt  respect uit voor: het principe van Judo; de leraar en medeleerlingen. Bij het verlaten van de DOJO 
wordt dezelfde groet gebracht.  
Aan het begin en aan het eind van de les wordt bij de oudere judoka’s een begroetingsceremonie uitgevoerd, 
waarvan iedereen de betekenis en achtergrond dient te kennen. Allereerst zorgt de zempai (hoogst gegradueerde 
leerling) voor een correcte opstelling. De leerlingen zitten in volgorde van band en de zempai zit rechts vooraan. 
Op het commando “seiza” wordt geknield (eerst rechterbeen, dan linkerbeen). Om  zich mentaal op de training 
voor te bereiden  volgt het commando “mokuso”. De leerlingen sluiten de ogen en concentreren zich op hetgeen 
gaat komen (± ½ minuut). De zempai beëindigt dit met het commando ”mokuso-jame”. Nu volgt bij “ sensei-nirei” 
(leraar begroeten) een buiging en kunnen mededelingen vooraf worden gedaan. Hierna volgt het “kiritsu” 
(opstaan) en kan de training beginnen. Het einde van de les gaat hetzelfde als het begin, waarbij de betekenissen 
enigszins anders liggen: “mokuso” als psychologische cooling down en met “sensei-nirei” bedank je de leraar en 
neem je afscheid. Voor deze ceremonies zorgen de leerlingen dat de gi en de Obi goed zitten. Bij de jongste 
groepen wordt alleen de leraar gegroet. Tijdens de training kan op het commando MATTE de kleding in orde 
gemaakt worden. Als tijdens de training van partner dient te worden gewisseld, is de omgangsnorm  als volgt: 
• Kleding in orde; 
• Oude partner staande groeten; 
• Wachten op uitleg of opdrachten; 
• Nieuwe partner staande groeten en 

• Op HAJIME beginnen. 
 
 
 
 



Banden en dangraden 
De gekleurde banden tonen het niveau van de judoka. Hoe 
donkerder de band, hoe hoger het niveau. De kleuren 
waarmee gewerkt worden zijn, in oplopend niveau: wit  (6e 
kyu), geel  (5e kyu),  oranje (4e kyu), groen (3e kyu), blauw 
(2e kyu) en bruin (1e kyu). Binnen de Nederlandse 
organisatie werken we met slippen en banden. De slippen 
zijn tussenstappen tussen de banden voor judoka’s tot 12 
jaar. Er wordt met dit systeem gewerkt omdat de periodes 
tussen de examens dan korter kunnen zijn. Voor de jongere 
judoka’s blijkt twee maal per jaar examen doen motivatie 
versterkend. De kans dat een judoka het examen niet haalt is 
erg klein en is voor de minder getalenteerde judoka’s een 
voordeel. Deze examens worden door de eigen leraar op het 
gewone lesuur afgenomen. Het Nederlandse systeem gaat uit van een judoka die vanaf zijn / haar zesde jaar de 
judosport bedrijft en op zijn 14 jarige leeftijd de bruine band zal halen. 
Indien een judoka tijdens een examen een hele band haalt, krijgt hij of zij daarbij een diploma.  
 
Exameneisen 
   Worpen  Kanteltechnieken 
Gele slip  1  1 
Oranje slip  2  2 
Groene slip  3  2 
Blauwe slip  4  3 
Bruine slip  5  3 
GELE BAND  6  4 
Oranje slip  7  5 
Groene slip  8  5 
Blauwe slip  9  6 
Bruine slip  10  7 
ORANJE BAND 12  8 
Groene slip  14  9 
Blauwe slip  16  10 
Bruine slip  18  11 
GROENE BAND 20  12 
Blauwe slip  22  13 
Bruine slip  24  14 
BLAUWE BAND 26  16 
Bruine slip  28  18 
BRUINE BAND  31  20 
 
De exameneisen zijn uiteraard steeds oplopend in moeilijkheidsgraad. Alle technieken moeten in beweging 
worden uitgevoerd. Bij de kanteltechnieken moeten de houtgrepen, armklemmen en verwurgingen 
gedemonstreerd worden. Gedetailleerde informatie over de examens, examendata en exameneisen worden t.z.t. 
door de leraren verstrekt. Bij het behalen van een hele band krijg je een diploma, nadat je leraar alle gegevens 
heeft gestuurd aan de ledenadministratie van de JV THAG. Vanaf 12 jaar wordt er niet meer met slippen gewerkt! 
Zwarte band examen moet bij de Judo Bond Nederland (J.B.N.) worden aangevraagd en dit examen wordt door 
andere leraren dan de eigen leraar, afgenomen. Een aanvraagformulier, met begeleidende brief met uitleg, is 
verkrijgbaar bij het wedstrijdsecretariaat. Om aan dit examen te mogen meedoen, moeten alle hele gehaalde 
banden bij de J.B.N. geregistreerd staan. De aanvraag voor de 1e Dan kost ± € 36,-. Hiervoor krijgt de judoka vier 
dangraadcompetitiedagen, het examen, een diploma en de zwarte band. Nadat de 1e Dan behaald is kan de 
judoka verder doorgroeien naar hogere niveaus. 
 
Japanse woordenlijst 

Ashi-waza beenworpen/beentechnieken 

Awasete-ippon tezamen een punt 

Barai/harai vegen 

Budo gezamenlijke gevechtskunsten 

Dan graad in krijgskunst 

Dojo oefenzaal 

Eri kraag 

Gatame-waza controletechniek: houdgrepen,  

 verwurgingen en armklemmen 

Hajime beginnen; vecht 



Hanseku-make overtreding van de regels, diskwalificatie 

Hantei beslissing 

Hikiwake onbeslist, zonder onderscheid 

Ippon volledig punt in wedstrijd 

Jigaro Kano grondlegger van judo 

Jiu-jitsu soepele vaardigheid van zelfverdediging 

Jiu-jitsuka beoefenaar van Jiu-jitsu 

Judo zachte weg 

Judogi judokleding 

Judoka judo-beoefenaar 

Kaeshi-waza overnametechniek 

Kamiza ereplaats 

Katame-no kata vorm van controletechnieken 

Kinza voordeel, maar geen punten 

Koshi-waza heupworpen, heuptechnieken 

Kwai gezelschap 

Mate wacht, stop 

Mokuso judozit met concentratie 

Nage-waza werptechnieken 

Ne-waza grondtechnieken 

Obi band 

Osaekomi houdgreep 

Randori oefengevecht, vrij oefenen 

Ritsu-rei staande groet 

Sensei leraar, meester in zijn klasse in Japan 

Shiai wedstrijd 

Shido straf 

Shime-waza verwurgingstechniek 

Sons-mama niet bewegen, liggen blijven 

Sore-made “dat is alles”, afgelopen 

Sutemi opofferen 

Tachi-waza staande techniek 

Tatami judomat 

Te-waza arm-, handtechnieken 

Tori aanvaller 

Tori-waza aanvallende techniek 

Uchi-komi inzetten zonder de eindvorm 

Uke verdediger 

Ukemi valbreken 

Uke-waza verdedigende techniek 

Utsuri wisselen 

Waza-ari half punt, wedstrijdwaardering 

Yoshi vecht, verder gaan 

Yuko wedstrijdwaardering 

Zarei zitgroet 

Za-zen concentratiezit 

 



Meer informatie 
Het kan natuurlijk zijn dat u na het lezen van dit informatieboekje nog altijd vragen hebt. Neem dan gerust contact 
op met de contactpersoon of één van de bestuursleden. Op onze sites kun je ook meer info vinden. 

 
 



LOTTO steunt de judo!  

JV THAG en Judo Almelo zijn altijd op zoek naar sponsors. De inkomsten hiervan komen 
ten goede aan de mogelijkheden voor activiteiten voo de judoka’s, nieuwe matten, 
materialen, stages, contributie lag houden enz.  
De Lotto sponsoractie 
Niet alleen bedrijven maar ook leden van JV THAG en Judo Almelo kunnen de club nu heel 
eenvoudig sponsoren. Lotto is met onze clubs een ludieke actie gestart: speel voor 2 euro 
per week mee met de Lotto en steun je sportclub met 50 euro! Voor elk JV THAG of Judo 
Almelo lid dat meedoet, ontvangt de club namelijk 50 euro. Dus hoe meer mensen 
meedoen, des te meer sponsorgeld onze clubs ontvangen van de Lotto! En je maakt ook 
nog kans op een hoofdprijs van 7,5 miljoen euro. 
Hoe doe je mee 
Meedoen is simpel. Je hebt je in twee minuten aangemeld:  
- Surf naar lotto.nl/club, selecteer onze club JV THAG of Judo Almelo en klik op 'ja ik doe 
mee'. Of gaat naar de site www.jvthag.nl of www.judoalmelo.nl  en klik op de link. 
- Geef aan voor hoeveel loten per week je mee wilt spelen. Het minimum aantal is 1 en ze 
kosten 2 euro per week. 
- De 50 euro wordt automatisch bijgeschreven op de bankrekening van onze club, na 
minimaal drie opeenvolgende keren succesvolle incasso door De Lotto. Als je wilt kun je je 
abonnement daarna opzeggen via lotto.nl/opzeggen  
Speel dus mee met de Lotto, maak kans op 7,5 miljoen en steun onze vereniging. Alvast 
hartelijk bedankt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internetaankopen voor u hetzelfde, voor ons alleen maar winst. 
Steun de judo en verricht alle digitale aankopen altijd via www.steunmijnclub.nl of 
www.sponsorkliks.com   Klik onze vereniging aan en doe alle internetaankopen via judoalmelo of 
jvthag!.  
Op onze site is een directe link naar steun mijn club en sponsorkliks! 
 
Collecte Jantje Beton 
Jaarlijks collecteren alle ouders voor Jantje Beton. De helft van de opbrengst is voor 
de vereniging. Door de opbrengst is de deelname voor de activiteiten lager. 
 
Activiteitenlijst 
Aan het begin van het jaar ontvangt u een activiteitenlijst, waarop ouders / verzorgers kunnen aangeven wat ze 
het komende jaar willen doen voor de vereniging. 
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