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Erepromoties judo (1e t/m 3e dan)
Artikel 1
In uitzonderlijke gevallen kan een judoka worden voorgedragen voor een erepromotie.

Artikel 2 – Voordracht
1. Voordracht gerechtigd zijn:
A. Het districtsbestuur
B. De District Graden Commissie Judo (DGCJ)
2. Tenminste 5 meerderjarige leden van de JBN met minimaal de 1e dan kunnen een
voorstel tot voordracht voor een erepromotie indienen bij het districtsbestuur.
3. Een voordracht voor een erepromotie wordt in alle gevallen ingediend bij het
districtsbestuur. Het districtsbestuur legt de voordracht ter advisering voor bij de DGCJ.
4. Elke voordracht voor erepromotie wordt besproken in een vergadering van de DGCJ.
Deze commissie controleert de criteria en komt dan met een advies voor het
districtsbestuur. Het districtsbestuur neemt de uiteindelijke beslissing. Bij een afwijkende
beslissing wordt een gemotiveerd besluit verstuurd naar de DGCJ en naar diegene(n) die
de voordracht hebben ingediend.

Artikel 3 – Criteria
1. De kandidaat is lid van de Judo Bond Nederland.
2. De kandidaat is, na het behalen van de 1e kyu, respectievelijk de 1e dan,
respectievelijk de 2e dan, vanwege zijn/haar lichamelijke gesteldheid niet in staat deel te
nemen aan een (aangepast) danexamen techniek.
3. Bij de beoordeling van een voordracht voor erepromotie zullen alleen de activiteiten
van de kandidaat worden beoordeeld die verricht zijn na een vorige promotie en komen
alle daarvoor behaalde punten te vervallen.
4. Om voor een erepromotie in aanmerking te kunnen komen, dient een kandidaat een
bepaald aantal punten te behalen:
A. Voor 1e dan: 30 punten
B. Voor 2e dan: 40 punten
C. Voor 3e dan: 50 punten
5. De specificatie voor de te behalen punten is te raadplegen op de volgende pagina.
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Artikel 4 – Voorwaarden voor toekennen van punten
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Uitoefening van (judotechnische) functies en
(judotechnische) kwaliteiten
Organiseren van erkende internationale judotoernooien
Organiseren van erkende judotoernooien
Organiseren van judo(technische) activiteiten in district
Lid zijn van het bondsbestuur of
Lid zijn van het districtsbestuur of
Lid zijn van de bondsraad
Lid zijn van een districtscommissie of afdelingsleider
Praktijkbegeleider CIOS studenten / JBN opleidingen
Actief coach districtskampioenschappen
Actief judoleraar A of B
Actief (jeugd)judoleider
Andere technische functies of bepaalde functies op
judogebied die niet nader genoemd zijn. Dit ter
beoordeling door de DGCJ.
(A) Scheidsrechter op niveau 4/5
(A) Scheidsrechter op niveau 3 (A/B)
(A) Scheidsrechter op niveau 2
Leerlingen opgeleid tot 1e of 2e dan
Het schrijven van judoboek(en) of publicaties. Dit ter
beoordeling door de DGCJ.
Publicaties op judotechnisch gebied in vaktijdschriften.
Dit ter beoordeling door de DGCJ.
Beloning voor leraren die leerlingen jaren achtereen
hebben opgeleid en deze later bij andere coaches een
ereplaats hebben behaald bij officiële wedstrijden.
Extra bonus indien een judoka zich gedurende een
lange tijd (minimaal 5 jaar) inzet voor het judo in het
district.
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NB: Alle items dienen gespecifieerd te worden met motivatie, data en gegevens zoals
vermeld op het formulier “Algemeen voordrachtformulier erepromotie judo” dat te vinden
is op de site van district Noord-Holland. Het ingevulde voordrachtformulier s.v.p.
versturen aan de secretaris van het districtsbestuur Noord-Holland.
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