
 
 
Taekwondo Oude Luttikhuis geeft les in:   Almelo, Hengelo, Lochem, Vroomshoop en Zwolle 
 
Kijk voor informatie op: www.tkdoudeluttikhuis.com  

 

Examen en examentrainingen 

Beste sporters, 
 
Deze brief is om jullie te informeren over 2 onderwerpen, namelijk: 
- de komende examens 
- de start van de examentrainingen 

1. De examens  
Alle examens, zowel voor de lage* als de hoge band* zullen plaatsvinden in week 24: 13-18 Juni.  
De exacte data zijn als volgt:  

Dinsdag 13 Juni Lochem Lage band* 
Woensdag 14 Juni Hengelo Lage band* 
Vrijdag 16 Juni Zwolle Lage band* 
Zaterdag 17 Juni Almelo Lage band* 
Zondag 18 Juni Almelo Hoge band* 

 
* Lage band   : Huidige band = wit / witgeel / geel / geelgroen / groen. 
* Hoge band   : Huidige band = groenblauw / blauw / blauwrood / rood. 
 
Opgave examens: In de weken voor de examens zullen wij starten met het uitdelen van 
opgavebriefjes voor het examen. Wij adviseren iedereen om bij je trainer te informeren of het 
verstandig is om deel te nemen aan het examen. 
 

2. Examentrainingen ‘lage band’ 
Vanaf Zondag 2 April zullen de examentrainingen voor lage band ook weer van start gaan.  
Tijdstip: 10:00 - 10:45 uur op de locatie Almelo. Tijdens deze trainingen wordt alleen aandacht 
besteed aan alle oefeningen voor het examen en leden van alle locaties kunnen hieraan 
deelnemen. 
 
Door de feestdagen kan er soms een kleine aanpassing zijn dat b.v. de zondag vervalt en er een 
maandag voor terugkomt, hieronder staat een compleet overzicht. 
 
Data examentrainingen lage band (10:00-10:45 in Almelo) 
April:  2, 10 (maandag 2e Paasdag), 16, 23, 30 
Mei:  7, 14, 21, 29 (maandag 2e Pinksterdag) 
Juni:  4 
 
Website 
Bij belangrijke activiteiten proberen wij onze leden altijd briefjes met informatie mee te geven. Onze 
website blijft echter het belangrijkste communicatiemiddel. In onze ‘agenda’ staan alle activiteiten 
vermeld en onder het kopje ‘nieuws’ zetten we mededelingen en eventuele aanpassingen qua 
lestijden vanwege vakanties en/of feestdagen.  
 


