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Beste ouders van onze jeugdleden, 
We naderen de herfstvakantie en er staat nog het nodige op de agenda. Hieronder 
zal e.e.a. toegelicht worden. 
 
Maar eerst:  
 
EXAMENS 
 
Er zullen de komende weken examens gehouden bij de jeugd. Het zal absoluut een 
zwaar examen worden voor alle deelnemers, zowel fysiek als mentaal. Soms krijg ik 
na afloop van ouders de vraag waarom het examen zo zwaar moet zijn. Dit wil ik 
graag heel kort toelichten. 
Wat is het niet: 
De zwaarte van een examen heeft niets te maken met afbreken van mensen. Ook 
niet het onzinnig vermoeien van mensen.  
Wat is het dan wel: 
Het gaat bij een examen om het zo realistisch mogelijk maken van situaties. Dit 
betekent het nabootsen van stressvolle situaties. Dit kan op twee manieren: de stress 
daadwerkelijk net zo hoog laten oplopen als in een realistische 
zelfverdedigingssituatie (wat een onveilige situatie is), of door de hersenen te foppen 
door ze het idee te geven dat ze in deze situatie zitten. Dit laatste kan door het 
toevoegen van vermoeidheid aan een relatief veilige setting. Hierdoor ervaart de 
persoon een stressvolle en onveilige situatie, terwijl deze volledig gecontroleerd is. 
Als de student hier goed doorheen komt, kunnen we zeggen dat het zeer 
waarschijnlijk is dat als de situatie zich echt voordoet, de student ook zo zal gaan 
reageren.  
Ik begrijp dat het moeilijk is voor ouders om je kind na een examen, waar je zelf niet 
bij bent geweest, terug te krijgen die zwaar vermoeid is en waarschijnlijk nog een 
emotionele reactie krijgt. Daarom willen wij ook graag dat jullie je kind op komen 
halen na een examen. 
 
 



Wanneer gaan de examens voor de kinderen plaatsvinden? 
 
Vrijdag 13 oktober 2017. 
 
Het examen zal om 16.00 uur beginnen en is voor die kinderen die te horen hebben 
gekregen dat ze er klaar voor zijn. In de laatste week zullen er ‘open mat’ uren zijn, 
dan kunnen de kinderen ‘vrij’ trainen en vragen stellen over de exameneisen. 
 
 

Examens, maar dan voor de instructeurs 
 
Ook instructeurs moeten trainen en examens doen. In de zomervakantie hebben 
Arina en Damian deelgenomen aan de Phase A instructeuropleiding van Krav Maga 
Worldwide. Tijdens deze opleiding ben je 7 (!) dagen van ongeveer 09.00 uur tot ca. 
16.00 uur met trainen en lesgeven bezig. Na 6 dagen trainen wordt het afgesloten 
met een examen van een dag. Als sportschool zijn wij heel erg blij met het behaalde 
resultaat van Arina en Damian. Afgelopen week hebben ze hun officiële diploma in 
ontvangst mogen nemen. Nogmaals gefeliciteerd met deze mega prestatie! 
  

 
 
 
 
BELANGRIJKE DATA 
 
13 oktober 2017: examens alle levels, geen les! 
 
18 oktober 2017: geen les ivm herfstvakantie 
 
20 oktober 2017: geen les ivm herfstvakantie 
 
22 december 2017 – 5 januari 2018: geen les ivm kerstvakantie 


