Vers van de pers.
of dekbed, onderlaken en
kussensloop naar de
groepsaccommodatie mee te

DOJO ETIQUETTE
De lessen zijn altijd openbaar.

brengen. Elk gebouw en groep

Wel verzoeken wij u de lessen

heeft zijn eigen eet-,

niet te veel te verstoren.

recreatiezaal, keuken,
slaapgedeelte en toiletruimte
met wasbakken.

Plaats de schoenen in het
schoenenrek op de locatie
Kralingen.

De 14 douches zijn centraal

Het verkleden altijd in de

gelegen op het terrein van de

kleedkamers op beide locaties.

groepsaccommodatie en voor
iedere gast toegankelijk tegen

GEEN kleding of waardevolle

betaling van € 1,00. Meerdere

spullen op de tribune (Locatie

groepen kunnen dus

Kralingen) of kleedkamer Locatie

tegelijkertijd hier vertoeven.

Alexanderpolder laten liggen, wij

De Stoofpolder in Bruinisse is de

Door de rustige ligging biedt de

vermissing.

locatie waar wij op 30, 31 mei en 1

groepsaccommodatie veilige

juni naar toe zullen gaan. We

mogelijkheden.

hebben een groot aantal
aanmeldingen, maar er zijn nog wat
slaapplaatsen beschikbaar, dus als
je eens een leuk weekend met ons
wil meemaken kun je je altijd nog
opgeven via
budoryurotterdam@gmail.com

De aangemelde deelnemers
kunnen het verschuldigde
bedrag overmaken op NL72

zijn NIET verantwoordelijk voor

Altijd op tijd tijdens de
trainingen komen.
Altijd met slippers of sokken
naar de judomat komen.

INGB 0002 2522 28 tnv Budo
Ryu Rotterdam onder

vermelding van de naam van de
deelnemer.

De groepsaccommodatie de Oester Wij laten iedereen zo spoedig
(72 personen) heeft de aangegeven
hoeveelheid slaapplaatsen. De
slaapkamers zijn verdeeld in 2, 4 en

mogelijk meer weten wat de
invulling zal zijn voor het
weekend.

6 personen.
Op de bedden liggen matrassen en
kussens. Je dient zelf een slaapzak

.

Vriendelijk doch dringend
verzoek.
Een van de positieve kanten
van onze vereniging is de
gezelligheid en de gemoedelijke
sfeer.

Administratieve mededelingen. weten wat betreft de tijden en
kosten.
Wij verzoeken u, altijd uw
Extra trainingsmogelijkheid
contributiekaart altijd mee te nemen
zodat deze kan worden
Op vrijdagavond ga ik het Jiu-Jitsu
afgestempeld.
uur 18:30-19:30 uur aanpassen.
Indien u deze kwijt bent, kunt u er
een aanvragen via ons mailadres
Vanwege het kleine aantal jeugd
www.budoryurotterdam.nl
deelnemers in deze groep kunnen
onder vermelding van de naam van de senioren Jiu-Jitsuka’s op dit uur
de leerling en de trainingslocatie.
een extra training volgen onder

Alleen wil ik wel iedereen er op
wijzen dat er onderwijs gegeven
wordt tijdens de trainingen en wij
wel merken dat de gezelligheid aan
de kant op sommige momenten iets
Ook kunt u ons machtigen de
te nadrukkelijk aanwezig is.
incasso automatisch te laten
afschrijven, per jaar krijgt u dan van
En dus nogmaals het verzoek om
ons een korting van € 15,00 per
zeker tijdens de uitleg van de
jaar.
oefeningen, maar ook tijdens de
groetceremonie aan het begin en
het eind van de les, dit zonder
verstoring te laten plaats vinden. Dit
geld natuurlijk ook voor de kinderen
die meegenomen worden, deze
mogen de les niet verstoren met
hun spel activiteiten.

Natuurlijk kunt u ook zelf de
betaling aan ons over maken op
giro NL72 INGB 0002252228, wij
verzoeken u dan wel deze betaling
in de eerste week van de
contributiemaand over te boeken.

Geen les mogelijkheden
Ook de kinderen van de volgende
groep dienen rekening te houden
en RESPECT te hebben, en dus stil
te zijn als zij in de zaal wachten tot
hun les zal starten.
Wij hopen dat u hier rekening mee
zou willen houden.

Voor de locatie Alexanderpolder
hebben wij op vrijdag 18, en
zaterdag 19 april aanstaande geen
les ivm goede vrijdag / paas
weekend.
Vrijdag 25 en zaterdag 26 april ivm
Koningsdag is er ook geen les. In
de week maandag 28 april tot
maandag 5 mei is er ook geen les
ivm de meivakantie op de beide
locaties.
Wij hebben een aanvraag gedaan
bij het Oosterlijk zwembad om op
zaterdag 3 mei een natte
judotraining te organiseren.
Deelname kan echter alleen indien
de deelnemer in het bezit is van
een zwemdiploma.
Zodra wij bericht hebben ontvangen
van het zwembad laten wij meer

leiding van Louis Dekker 4e dan JiuJitsu, kosten hiervoor zijn € 5,00
per maand. De invulling van de
trainingen zullen in overleg met de
deelnemers worden samengesteld.
Aanmelden graag via de mail
budoryurotterdam@gmail.com
Deze trainingen zullen tot de
zomervakantie plaats vinden, voor
het nieuwe seizoen wordt gekeken
of dit verder gedaan zal worden.

Wedstrijd trainingen.
Op de locatie
Kralingen zijn er
nog steeds
wedstrijdtrainingen
voor de Judoka en
Jiu-Jitsuka die een extra training
gericht op de Judo en Jiu-Jitsu
wedstrijden die we het resterende
seizoen nog zullen organiseren en
bezoeken.
Indeling volgende leeftijden,
groep 1: Judo 7,8 en 9 jaar.
groep 2: Judo 10,11,12, 13 jaar en
ouder. (indeling gewijzigd)
groep 3: Jiu-Jitsu vanaf 7 jaar.

Iedereen mag zich inschrijven voor de
trainingen, belangrijk is wel dat de
trainingen als men zich heeft

aangemeld deze ook echt gevolgd
gaan worden.
Aanmelden kan nog atijd via
www.budoryurotterdam.nl o.v.v.
naam, leeftijd en locatie.
Graag wel even afmelden als men niet
kan komen of er niet meer mee door
wil gaan.

De plaats van het toernooi is;

Tijdens de instaptoernooien is het niet

DE KORTE SPORT- EN
GEZONDHEIDSINSTITUUT
MIDDENBAAN ZUID 402
HOOGVLIET

mogelijk om de judoka of hun ouders
persoonlijk te woord te
staan. De judoka of coach wordt geacht
ook zelf de punten op een wedstrijddag
bij te houden.

Judo en Jiu-Jitsu club toernooi

25 mei 2014 Instaptoernooi 4
inschrijving moet voor 27 april daar
binnen zijn. Graduatie: 6de t/m 1ste kyu

Op zaterdag 24 mei aanstaande
zullen wij weer onze Judo, Jiu-Jitsu
Duo Games en Judo valbreek
wedstrijden worden georganiseerd.
Wij zullen deze week de formulieren
uitdelen om deel te nemen aan de
wedstrijden, deze willen wij graag
uiterlijk zaterdag 10 mei ingeleverd
hebben.
Kosten voor deelname zijn:
Judo € 7,00 vanaf 5 jaar
Jiu-Jitsu € 6,50 per deelnemer
Valbreekwedstrijden € 4,00 per
deelnemer 3,4 jaar.

instap toernooi Den Haag

inschrijfgeld: € 6,- per persoon

Spelregels van de instaptoernooien
Ieder judoka die aan een instaptoernooi
deelneemt dient lid te zijn van de Judo
Bond Nederland.
Voor aanvang van de wedstrijden is het
mogelijk om alsnog lid te worden van
de JBN.
Deelneming aan een instaptoernooi
wordt beloond met tien bonuspunten.

Bij de instaptoernooien wordt de
Golden Score regel toegepast.

In tegenstelling tot de andere judo
wedstrijden wordt bij de
instaptoernooien wel blessure hulp
door de EHBO verleend.

Examendata Judo en Jiu-Jitsu
Op zaterdag 14 juni aanstaande
zullen wij weer onze Judo examens
voor de jeugd tot 15 jaar worden
georganiseerd.

Wij zullen in de week na de
meivakantie de formulieren uitdelen
Van alle gewonnen wedstrijden worden om deel te nemen aan de examens,
deze moeten uiterlijk zaterdag 7 juni
de judopunten bij elkaar opgeteld.
ingeleverd zijn.
Hierbij worden de bonuspunten
Vanen toernooi Hoogvliet
opgeteld. Die optelling wordt in de
Kosten voor deelname zijn:
computer bewaard.
Judo € 6,00 en bij het behalen van
Datum Vanentoernooi Hoogvliet is Elke volgende keer dat een judoka
een band dient er € 6,50 te worden
nog niet bekend.
meedoet worden de dan behaalde
bijbetaald voor de band en diploma.
Hou het hier even in de gaten
punten toegevoegd.

https://www.facebook.com/Bu
doVerenigingHoogvliet
De volgende puntentelling wordt
Het programma zal hierop bekend toegepast:
worden gemaakt.
winnen met
Ippon
10 punten
Waza-ari
7 punten
De wegingen zullen ongeveer 15 –
Yuko
5 punten
30 minuten voor aanvang van de
wedstrijden plaatsvinden.

Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00
per persoon. (bij inschrijving te
voldoen)
De vereniging is niet aansprakelijk
voor materiële schade of
lichamelijk
letsel.

Als een judoka 300 of meer punten
heeft behaald, mag een volgende keer
niet meer worden
deelgenomen aan een instaptoernooi.

Op de wedstrijddag worden de judoka
die te zwaar bij wijze van uitzondering
doorgeschreven.
Hiervoor dient ter plekke € 2,- contant
en gepast betaald te worden.

Zoals altijd mag er geen
achterstand zijn in de contributie om
deel te mogen nemen aan de
examens,

Judoboekje
Voor de leden heb ik een judoboekje
gemaakt, deze is gratis te
downloaden in PDF, vraag even via
de mail bij mij de inlogcode en
wachtwoord aan.
budoryurotterdam@gmail.com
Ook hebben we het boekje door een
drukker laten drukken, deze is bij
ons te bestellen in nu nog beperkte
oplage.
Kosten hiervoor zijn € 16,50.

Sponsoren gezocht
Om alle activiteiten te kunnen
blijven organiseren zoeken wij nog
bedrijven die de vereniging zouden
willen ondersteunen.

Welke sponsor(en) zou de prijzen
voor het komende toernooi willen
bekostigen. Hierdoor kunnen wij de
kosten voor deelname aan ons
toernooi betaalbaar voor alle
deelnemers houden.

Wilt u ons ondersteunen met een
klein bedrag, of misschien wel iets
meer neem dan contact met ons op
budoryurotterdam@gmail.com

Momenteel hebben wij een aantal
leden die zich aangemeld hebben bij
“vrienden van Budo Ryu Rotterdam”
en deze hebben een bedrag
gedoneerd waarvoor onze hartelijke
dank .

Het bondslidmaatschap biedt voor
jou en ons direct al vele voordelen,
waaronder:













Registratie van de behaalde
banden
JBN paspoort en ledenpas
Gepersonaliseerde kyu diploma’s
Bemiddeling bij inzet toppers
Opleidingen en bijscholing voor
jouw leraar
JBN nieuwsbrief en website
Kidsclub voor alle leden tot 12 jaar
Inspraak op de beleidsvorming
binnen de bond
Nationale Budodag
Deelname aan JBN goedgekeurde
evenementen
Vrije toegang NK’s voor leden tot
14 jaar

Lidmaatschapstarieven per jaar
(peildatum 31-12-2013)
Geboren in 2007 en later (jonger dan 7
jaar)
€ 15,00
Geboren in 2002 t/m 2006 (jonger dan
12 jaar)
€ 27,50
Geboren in 1997 t/m 2001 (12-16
jaar)
€ 35,45
Geboren in 1996 en eerder (17 jaar en
ouder)
€ 49,85

Samen met de Judo Bond Nederland
werken wij bij Budo Ryu Rotterdam
aan een mooie toekomst waarbij
plezier op de mat in een veilige
sportomgeving voorop staat.

Voor meer informatie over de Judo
Bond Nederland, kun je terecht op
www.jbn.nl.

Daarnaast ontwikkelt de JBN binnen
het project “De Club Centraal” de
komende maanden de volgende
diensten en producten, waarmee het
lidmaatschap van de JBN nog leuker
wordt:







Lidmaatschap JBN
Lidmaatschap van
de JBN vanaf de gele
band gewenst, vanaf
de groene band
dringend gewenst.




Dit betekent dat alle leden van Budo



Ryu Rotterdam die aan aikibudo,
jiujitsu en/of judo doen per januari
2014 ook lid kunnen zijn van de
judobond.





De JBN is de koepelorganisatie van
de genoemde sporten in Nederland.

Wedstrijdsysteem (ranking,
sublicentie wedstrijdsysteem,
online toernooiplanner)
Mijn JBN (eigen profielpagina)
JBN keurmerk voor de club
Digitaal magazine
Kyu kaarten waarop je kunt zien
wat je voor jouw volgende band
moet kunnen
Deelname van onze club aan
gesubsidieerde projecten
Verzekering voor alle leden
(secundaire aansprakelijkheid en
aanvullende ongevallen)
Overige verzekeringen tegen
gereduceerd tarief voor clubs
Korting opleidingen en licenties
Korting toegang evenementen
Aanbiedingen JBN partners

Als je lid wordt, ontvang je een

welkomstbrief met daarbij jouw
eigen JBN paspoort waarin de leraar
de kyu graden kan aftekenen.
Daarbij is ook een factuur met
acceptgiro ingesloten.

Redactie: Dick van der Meer

Kosten: tot 15 jaar € 21,00 p.m.
Vanaf 16 jaar € 27,50 p.m.
CHU YU DO:
19:30-20:45 uur

Waar:
Kralingen
Wanneer:
donderdag
Wie:
senioren va 16 jaar
Kosten:
16 jaar € 27,50 p.m.
Wilt u eens een les mee komen
doen, bent u natuurlijk van harte
welkom in Kralingen.
Aanbieding voor senioren, Om eens
te kijken of het Chu Yu do iets voor u
is kunt u 8 lessen tot aan de
zomervakantie meedoen voor
€ 30,00

JUDO:

Wilt u eens een les mee komen
doen, bent u natuurlijk van harte
welkom in Kralingen.
Aanbieding voor senioren, Om eens
te kijken of het Aikibudo iets voor u
is kunt u 8 lessen tot aan de
zomervakantie meedoen voor
€ 35,00 (inclusief leenpak)

JIU-JITSU:

Waar:

Alexanderpolder
Kralingen
Wanneer: zaterdag 09:30 – 14:00 uur
dinsdag 19:00-20:30 uur
woensdag 14:00-18:00 uur
Kosten: 3 en 4 jaar € 15,50 p.m.
tot 15 jaar € 19,50 p.m.
vanaf 16 jaar € 23,00 p.m.
vanaf 18 jaar € 27,50 p.m.

Wilt u eens een les mee komen
Waar:

Alexanderpolder
Kralingen
Wanneer: vrijdag 17:30 – 21:00 uur
dinsdag 18:00-19:00 uur
woensdag 20:30-22:00 uur
Kosten: tot 15 jaar € 21,00 p.m.
vanaf 16 jaar € 27,50 p.m.

AIKIBUDO:

Waar:
Kralingen
Wanneer: dinsdag 20:30-22:00 uur
Wie:

woensdag 19:00-20:30 uur
senioren vanaf 15 jaar

Wilt u eens een les mee komen
doen, bent u natuurlijk van harte
welkom in de Alexanderpolder of
Kralingen.
Aanbieding voor senioren, Om eens
te kijken of het Jiu-Jitsu iets voor u
is kunt u 8 lessen tot aan de
zomervakantie meedoen voor
€ 35,00 (inclusief leenpak)

doen, bent u natuurlijk van harte
welkom in de Alexanderpolder of
Kralingen.
Aanbieding voor senioren, Om eens
te kijken of het Judo iets voor u is
kunt u 8 lessen tot aan de
zomervakantie meedoen voor
€ 35,00 (inclusief leenpak)

