
VOLWASSEN EXAMENS 2020  

Beste Aikidoka’s, ouders en of verzorgers,

Door middel van deze brief wil ik u graag informatie geven over de aankomende 
examens. Wij hebben besloten om dit jaar de Kyu- en Dan examens samen te 
voegen.  
 
Proefexamens
De weken voor het examen wordt er gekeken of iedereen klaar is voor het 
examen.

Examens
Op vrijdag 27 november tussen 19:30-21:30u vinden de examens plaats.

• De kosten voor deelname aan het examen, graag contant betalen. 
 
6e en 5e kyu          € 10,- 
4e en 3e kyu          € 15,- 
2e en 1e kyu          € 25,- 

De kosten voor de dan-graden zijn in overleg met L.Keuvelaar. 
 

CORONA MAATREGELEN TIJDENS DE EXAMENS

We hebben er voor gekozen om dit jaar de examens door te laten gaan. 


 
Maatregelen voor het publiek en leden  
Meer informatie na 20 oktober 2020 



Hoe zien dit jaar de examens eruit? 
Zoals reeds aangegeven worden de Kyu- en Dan examens samengevoegd. De 
examens worden verdeeld over twee groepen. 

 
6e, 5e of 4e kyu 
Deelnemers die opgaan voor 6e, 5e of 4e kyu doen examen tussen:  
 
19:30-20:30u 
 
3, 2 of 1e kyu + dan graduatie(s)  
Deelnemers die opgaan voor 3, 2 of 1e kyu of een dan graduatie doen examen 
tussen: 
 
20:30-21:30u 		 


Aanwezigheid examen kandidaten en publiek.  
Uiteraard wordt van alle examen kandidaten verwacht dat zij het hele examen, 
tussen 19:30-21:30u aanwezig zullen zijn.  
 
————————————————————————————————————

 
Aikido paspoort  
Op de examendag worden alle Aikido-paspoorten getekend. Nieuwe leden 
krijgen bij aanvang van hun eerste examen een nieuw Aikido-paspoort. 
 
Examen eisen 
Zie www.bushidojo.nl

Extra oefenen?
U bent in al onze locaties van harte welkom om extra te komen trainen.

— 


Hopelijk kunnen we ook van dit examen een waardig examen maken. 

Excuus voor alle ongemak. 


Met vriendelijke groeten,


Jeroen Stoute  
 
 
 
 

http://www.bushidojo.nl

