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Vers van de pers
1. “ONS KLUPPIE 2017”
De donkere dagen zijn voorbij, het is
ondertussen weer zomertijd, en het
lentezonnetje heeft ons afgelopen
zondag behoorlijk verwend.

Aanstaand weekend is het alweer
het Paasweekend en zal er op de
locatie Merkelbachstraat GEEN LES
gegeven worden. We hebben het
weekend erna weer onze
clubkampioenschappen.

De inschrijving was hiervoor al in

De komende weken is het weer erg
druk voor onze vereniging, op
zondag 21 mei aanstaande zijn wij
gastheer voor RTV Rijnmond en
Rotterdam Sportsupport voor de
uitreiking van de nieuwe winnaar
“ONS KLUPPIE 2017” welke wij
tijdens een “LIVE” uitzending op de
radio hebben.

Voor deze dag zoeken wij nog
mensen die ons willen helpen met de
begeleiding en ontvangst van de
genomineerden.

volle gang, en natuurlijk hopen we
dat iedereen die bij ons traint aan
deze wedstrijden mee komt doen.
Ook voor de senioren is dit een mooi Ook zoeken wij nog Judo, Jiu-Jitsu,
moment om eens te kijken waar men Aikibudo en Zumba beoefenaars die
staat, en de jeugd eens te laten zien
met demonstraties en korte lesjes
dat ook jullie altijd hard je best
mee willen helpen.
doen tijdens de trainingen.

9. Sponsoren gezocht

Voor alle leerlingen geldt volgens

10. Wist U dat …?

ons examen regelement, dat men
voor deelname aan een bandexamen
minimaal aan een van beide
toernooien bij ons dient te hebben
deelgenomen.

Het Judo is niet alleen dat uurtje
dat men komt trainen, maar ook de
wedstrijden zijn een onderdeel van
de Judo ervaring en bij ons is
meedoen belangrijker dan het
winnen.

Indeling van de dag zal ongeveer
zijn: (onder voorbehoud)
14:15 uur Judodemonstratie door
jeugdleden(15 min), wij zoeken
hiervoor ongeveer 15 judoka’s vanaf
5 tot 15 jaar wie wil ons daar mee
helpen.
14:40 uur Aikibudo Demonstratie
(10 min) hiervoor graag enkele
senioren en jeugdleden die dit willen
doen, aansluitend deelname
genomineerden aan een Aikibudo
clinic (15 min).

15:05 uur Zumba demonstratie
(1 nummer), hierna gaan de
genomineerden meedoen.
15:35 uur Pauze Hapje/Drankje,
15:55 uur bekendmaking laatste 3
genomineerden.

Donderdag 25 mei t/m Maandag 29 maandag: 19 juni 2017
mei GEEN LES ivm voorbereiding
kampweekend 2017.

Vrijdag 2 juni t/m Maandag 5 juni
Pinksterweekend En tevens het
KAMPWEEKEND 2017 in Otterloo.

16:05 uur Jiu – Jitsu Demonstratie
(10 min) hiervoor graag enkele
Judo examens jeugd tot 16
senioren en jeugdleden die dit willen jaar dojo: Alexanderpolder
doen, aansluitend deelname
zaterdag: 17 juni 2017
genomineerden aan een Jiu – Jitsu
clinic (15 min).
Jiu-Jitsu examens jeugd 10-12
jaar dojo: Kralingen
16:55 uur Bekendmaking winnaar
dinsdag: 20 juni 2017 Certificaat 1
“ONS KLUPPIE 2017”
Iedereen die ons hierbij wil helpen
graag voor 1 mei aanstaande aan
ons doorgeven via de mail
budoryurotterdam@gmail.com

Hier zullen we nog even de data
vermelden wanneer de lestijden
aangepast zullen worden ivm
bijzondere activiteiten.

Zaterdag 22 april
Clubkampioenschap Judo Dojo
Merkelbachstraat 4.

Maandag 24 april t/m Zaterdag 6
mei VAKANTIE, graag even
doorgeven (voor 22 april
aanstaande) of men op vrijdag 5
en/of zaterdag 6 mei wil komen
sporten ivm aanvragen bij de
gemeente.

Zaterdag 1 juli Afsluiting seizoen
2016-2017 Ouder/kind lessen, wie
doen er weer mee?

Zaterdag 19 augustus 2017
Strandtraining Ouddorp

3. Administratieve
mededelingen.
Zoals eerder gemeld hebben wij met
ingang van september de contributie
moeten verhogen.

Judo examens

Wij hebben geconstateerd dat nog

senioren dojo: Kralingen
dinsdag: 20 juni 2017

niet iedereen het bedrag heeft
aangepast en verzoeken iedereen die
het bedrag per bank/giro aan ons
overboekt het bedrag alsnog even
aan te passen.

Jiu-Jitsu examens
2. Agenda tot de
zomervakantie

(certificaat examens)

senioren dojo: Kralingen
woensdag: 21 juni 2017

Jiu-Jitsu examens jeugd 7-9

Natuurlijk kunt u ons ook machtigen

om de incasso automatisch door ons
te laten afschrijven, bij betaling per
jaar dojo: Alexanderpolder
vrijdag: 23 juni 2017 (certificaat 1, jaar krijgt u dan van ons een korting
van € 15,00.
2, 3 en bandexamens)

Jiu-Jitsu examens jeugd 10-14

En u kunt ook zelf de betaling aan

jaar dojo: Alexanderpolder
vrijdag: 23 juni 2017 (certificaat
examens 1, 2, 3 en bandexamens)

ons over maken op giro NL72 INGB
0002 2522 28, wij verzoeken u dan
wel deze betaling in de eerste week
van de contributiemaand aan ons
over te maken.

Jiu-Jitsu examens
senioren dojo: Alexanderpolder
vrijdag: 23 juni 2017

Ook zouden wij graag alle

Aikibudo examens

wijzigingen zoals; adresgegevens,
bankgegevens, telefoon of mail
wijzigingen aan ons doorgegeven

jeugd dojo: Alexanderpolder

worden zodat onze gegevens altijd
up-to-date zijn.

de dameskleedkamer NIET te
betreden.

je geleerd hebt eens in de
praktijk te beoefenen.

Dit verzoek geldt met name op
4. Gezelligheid, maar ook
RESPECT.

vrijdag vanaf 18:00 uur en op
zaterdag vanaf 10:30 uur.

5. Kampweekend 2017
Een van de positieve kanten
van onze vereniging is de
gezelligheid en de gemoedelijke Het BUDOKamp weekend is vol, alle
aangemelde deelnemers hebben
sfeer.
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
te nadrukkelijk aanwezig is.
En dus nogmaals het verzoek om
zeker tijdens de uitleg van de
oefeningen, maar zeker ook tijdens
de groetceremonie aan het begin en
het eind van de les, dit zonder
verstoring te laten plaats vinden.
Dit geldt natuurlijk ook voor de
kinderen die meegenomen worden,
deze mogen de les niet verstoren
met hun spel activiteiten langs de
mat.

betaald en wij gaan nu ons hoofd
buigen om een invulling te gaan
geven aan de dagen die we in
Otterloo zullen hebben.

Natuurlijk gaat het Judopak mee,
want we zullen natuurlijk ook op de
mat gaan trainen, maar ook in de
daar aanwezige bossen zullen we
leuke dingen gaan doen.
We zullen iedereen zo snel mogelijk
meer informatie geven.
Deelnemers kampweekend 2004

Ook verzoeken wij de vaders van de
leerlingen, met name op de locatie
Alexanderpolder bij het binnen
komen en het verlaten van de dojo

Judoka’s vanaf 7 jaar de
wedstrijdtrainingen volgen, die een
extra training willen gericht op de
Judo wedstrijden. Natuurlijk hopen
wij dat de deelnemers aan onze
wedstrijdtrainingen dit een mooie
stimulans vinden ook bij andere
judotoernooien mee te willen doen.

Indeling volgende leeftijden,

groep 1: Judo 7,8, 9 jaar.
groep 2: Judo 10 jaar en ouder.
Elke groep zal nu 1 keer per 2 weken
van 18:00-19:00 uur trainen, deze
data staan op de website vermeld bij
de Agenda.

Tevens zou ik de ouders willen
verzoeken om uw kind NIET te laat
op de les te laten verschijnen, zowel
het begin als het einde van de les is
een belangrijk onderdeel van de
Japanse traditie, en daardoor
natuurlijk ook het respect voor de
training.

Op de locatie Kralingen kunnen de

Iedereen mag zich inschrijven voor
de trainingen, maar hier zijn wel
kosten aan verbonden.
Deelname aan de wedstrijd training
6. Wedstrijd trainingen Judo is € 5,00 per maand.

en Jiu-Jitsu

Het Judo spelletje
is natuurlijk niet
alleen het uurtje op
de vereniging, maar
ook de uitdaging om datgene wat

Aanmelden via onderstaand
mailadres, of bij de administratie
www.budoryurotterdam.nl o.v.v.
naam, leeftijd en locatie.
De trainingen zijn al gestart en
instromen kan op elk moment, de

indeling en trainingsdata staan
vermeld op de website
http://www.budoryurotterdam.nl/w
ebsite/agenda/

Wedstrijdtraining Jiu-Jitsu op de
maandagavond van 17:45-18:45 uur
voor iedereen die zich verder wil
bekwamen in het wedstrijddeel van
het Jiu-Jitsu, je kunt kiezen uit het
Duo-Games/E-Bo battle of het
Fighting system.

Deelname aan de wedstrijd training
is € 5,00 per maand.

Aanmelden via onderstaand
mailadres, of bij de administratie
www.budoryurotterdam.nl o.v.v.
naam, leeftijd en locatie.
De trainingen zijn al gestart en
instromen kan op elk moment, de
indeling en trainingsdata staan
vermeld op de website
http://www.budoryurotterdam.nl/w
ebsite/agenda/

De vereniging is niet aansprakelijk
voor materiële schade of lichamelijk
letsel.

De plaats van het toernooi is;
DE KORTE SPORT- EN
GEZONDHEIDSINSTITUUT
MIDDENBAAN ZUID 402
HOOGVLIET

Zaterdag 22 april is ons eigen
Clubkampioenschap Judo.
Aanmelden tot woensdag 12 april
aanstaande.
Kosten zijn € 6,50 per deelnemer.
Merkelbachstraat 4 Rotterdam
Alexanderpolder.

Aanmelden bij ons tot 22 april
aanstaande.
Kosten zijn € 8,50 per deelnemer.

8. Lidmaatschap JBN
Lidmaatschap van de
JBN vanaf 8 jaar en 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 2017
ook lid kunnen zijn van de judobond,
zeker ook om het voortbestaan van
onze club zeker te stellen.

Momenteel hebben wij 24

jeugdleden die lid zijn van de JBN en
zitten wij net boven het minimum
Zaterdag 17 juni JCK zomertoernooi aantal welke wij dienen te hebben
Judo voor jongens en meisjes van 5
om het verenigingslidmaatschap bij
de bond te mogen door laten gaan.
t/m 14 jaar. Sporthal “de Boog”
Krimpen a/d IJssel.
De JBN is de koepelorganisatie van
Aanmelden bij ons tot 22 april
de genoemde sporten in Nederland.
aanstaande.
Kosten zijn € 9,50 per deelnemer.
7. Wedstrijd agenda
Het bondslidmaatschap biedt voor
jou en ons direct al vele voordelen,
Zondag 18 juni Jiu-Jitsu toernooi
waaronder:
Vanentoernooi in
Fighting Almere.
• Registratie van de behaalde
Hoogvliet. Kijk op de Van der Kamp sport Almere
banden
onderstaande pagina
Aanmelden bij ons tot 22 april
•
JBN paspoort en ledenpas
voor mee informatie. aanstaande. Dit is een laagdrempelig
•
Gepersonaliseerde kyu
Zondag 23 april
toernooi voor een beginnende
diploma’s
aanstaande is het volgende toernooi. deelnemer.
• Opleidingen en bijscholing
https://www.facebook.com/BudoVe Kosten zijn € 8,00 per deelnemer.
voor jouw leraar
renigingHoogvliet
• JBN nieuwsbrief en website
• Kidsclub voor alle leden tot
De wegingen zullen ongeveer 15 – 30 Zaterdag 24 juni 8e open
12 jaar
minuten voor aanvang van de
Barendrechts Judo toernooi, voor
•
Nationale Budodag
wedstrijden plaatsvinden.
jongens en meisjes van 4 t/m 14 jaar
• Deelname aan JBN
Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00
en tot 1e kyu (bruine band)
goedgekeurde evenementen
per persoon. (bij inschrijving te
Sporthal Smitshoek Barendrecht.
• Vrije toegang NK’s voor
voldoen)
leden tot 14 jaar

Als je lid wordt, ontvang je een

10. Wist U dat…?

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

Kralingen aan de Slaak 15, wil je dit
proberen of ken je iemand die dit
wel zou willen, meld je even aan via
budoryurotterdam@gmail.com

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.

9. Sponsoring en Sponsors
gezocht
Om al onze eigen

activiteiten te
kunnen blijven
organiseren zijn
wij nog altijd op zoek naar nog wat
sponsoren.

Nu hopen wij via deze weg nog een

(of meerdere) sponsor(en) te vinden
die bijvoorbeeld de prijzen die
tijdens de 2 toernooien worden
uitgereikt willen sponsoren.

Op maandagavond geeft Samantha
Daelman op de locatie
Merkelbachstraat 4 op van 20:0021:00 uur het ZUMBA, lekker
bewegen op ritmische muzikale
klanken. Er is nog altijd plaats voor
een ieder die lekker wil bewegen.

Op maandagavond is er in de
Merkelbachstraat 4 Jeugd AIKIBUDO
een mooie zelfverdedigingskunst
wordt gegeven van 18:45-19:45 uur
voor jongens en meisjes van 8 tot 11
jaar, wil je eens een keer meedoen,
ben je altijd van harte welkom.

Maar ook voor andere door ons te
organiseren bv een kamp, kan
natuurlijk altijd een financiële
ondersteuning gebruiken.

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 maandelijks of
jaarlijks een bedrag gedoneerd
waarvoor onze hartelijke dank.

Op woensdagavond willen wij met
een NIEUWE groep starten, het
AIKIBUDO voor jongens en meisjes
van 12 tot 15 jaar in de Sporthal
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