
 

 

            

 

1. Vers van de pers

Het einde van de zomervakantie is 

voor de kinderen weer ten einde, de 

scholen gaan weer beginnen en 

iedereen heeft weer leuke 

herinneringen van hun vakantie. 

De lessen bij ons zullen weer starten 

in september, we zullen vanaf 2 

september in de Alexanderpolder 

starten.  

 

Ook geeft 

Samantha 

Daelman op 

de locatie 

Merkelbachstraat 4 op 

maandagavond van 20:00-21:00 uur 

weer het ZUMBA, lekker bewegen op 

ritmische muzikale klanken. Er is nog 

altijd plaats voor een ieder die 

lekker wil bewegen vanaf 5 

september. 

Op 12 augustus hebben leden van 

onze vereniging een bijzondere 

prestatie verricht, Edward Vos, 

Thomas Visser en Raymond Kruithof 

Kremer hebben in Japan na een 

zware week trainen in een even 

zwaar examen hun 1e dan (zwarte 

band) behaald in het Daito ryu 

AikiJiujitsu. Dit is een klassieke 

vorm van zelfverdediging waarop de 

basis van ons Aikibudo is gevormd. 

Wij feliciteren hun met deze 

bijzonder prestatie.  

En graag willen wij deze leden 

hiervoor op zaterdag 3 september 

aanstaande even in het zonnetje 

zetten. 

2. Administratieve 

mededelingen. 

 

Zoals eerder gemeld zullen wij met 

ingang van september de contributie 

iets verhogen, dit omdat de 

gemeente Rotterdam heeft 

medegedeeld dat ook de zaalhuren 

ook weer verhoogd zijn m.i.v. 

september.  

Op jaarbasis zal de contributie voor 

alle sporten € 5,00 omhoog gaan, dit 

komt dan neer op € 0,50 per maand. 

 

Wij verzoeken u, altijd uw 

contributiekaart altijd mee te nemen 

zodat deze kan worden 

afgestempeld. 
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Indien u deze kwijt bent, kunt u er 

een aanvragen via ons mailadres 

www.budoryurotterdam.nl 

onder vermelding van de naam van 

de leerling en de trainingslocatie.  

 

Ook kunt u ons machtigen de incasso 

automatisch te laten afschrijven, per 

jaar krijgt u dan van ons een korting 

van € 15,00  per jaar.  

 

Natuurlijk kunt u ook zelf de 

betaling aan 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.  

 

Ook zouden wij graag alle 

wijzigingen zoals; adresgegevens, 

bankgegevens, telefoon of mail 

wijzigingen aan ons doorgegeven 

worden zodat onze gegevens altijd 

up-to-date zijn. 

 

3. Vriendelijk doch 

dringend verzoek. 

 

Een van de positieve kanten 

van onze vereniging is de 

gezelligheid en de gemoedelijke 

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 geld natuurlijk ook voor de 

kinderen die meegenomen worden, 

deze mogen de les niet verstoren 

met hun spel activiteiten langs de 

mat. 

Ook de wachtende 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 

zal houden. 

 

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. 

 

Ook verzoeken wij de vaders van de 

leerlingen, met name op de locatie 

Alexanderpolder bij het binnen 

komen en het verlaten van de dojo 

de dameskleedkamer NIET te 

betreden. 

 

Dit verzoek geldt met name vanaf 

10:30 uur. 

 

4. Strandtraining 2016 

 
De Strandtraining hebben wij 

gisteren 20 augustus vanwege de 

weersvoorspellingen niet door 

hebben laten gaan, deze hebben we  

verplaatst naar aanstaande zaterdag 

27 augustus en dat terwijl vandaag 

de regen met bakken uit de hemel 

stort. 

Graag horen wij of de reeds 

aangemelde deelnemers aanstaande 

zaterdag aanwezig zullen zijn, ivm 

de inkoop van de lunch. 

Indien men zich alsnog wil 

aanmelden is dat natuurlijk 

mogelijk, dan tot uiterlijk 

aanstaande dinsdag 23 augustus  

aanstaande. Kosten zijn €7,00 

inclusief lunch en drinken. Laten we 

hopen dat de weersvoorspellingen 

ons deze keer niet in de steek laten. 

5. Ouder/kind lesdag 

Alexanderpolder 
 

Onze Ouder/kind 

lesdag van zaterdag 2 
juli in de dojo van de 
Alexanderpolder was 
een groot succes.  

 

http://www.budoryurotterdam.nl/


 

 
 

      
                            

De eerste 1 groep, bestaande uit 

deelnemers tot 6 jaar was druk met 
ruim 40 deelnemers.

 

De 2e groep vanaf 7 jaar was 

aanmerkelijk drukker met bijna 60 
deelnemers, onze mat stond 
behoorlijk vol. Gelukkig hadden we 
voldoende Judopakken liggen om alle 
ouders het Judogevoel te laten 
ervaren. 

 

De laatste groep van ruim 15 

deelnemers was een combinatie 
Aikibudo/Jiu-Jitsu, ook hier hebben 
ouders kennis kunnen maken hoe 

leuk deze sporten 
zijn.

 

6. Nationale sportweek 

Dit jaar vindt de Nationale 

sportweek plaats van 17 tot 25 

september. Het doel is om het 

sporten te promoten. Deze week is 

een mooie kans om potentiele 

Budosporters met onze mooie club 

kennis te laten maken. 

Wat kun je in deze week doen, heb 

je een vriendje/vriendinnetje die 

misschien wel eens met het 

Aikibudo, Jiu-Jitsu of Judo mee wil 

doen is deze week een mooie 

gelegenheid. Laat het ons vooraf 

even weten, zodat we kunnen kijken 

of we voor deze introduce een 

leenpak beschikbaar hebben. 

Als wij vanaf deze week tot 31 

oktober nieuwe leden bij de Judo 

Bond Nederland aanmelden, en 

natuurlijk mogen dit ook onze 

huidige leden zijn, maken we kans 

op een Judoclinic door een van de 

Olympia Judogangers. 

7. 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 2016 
ook lid kunnen zijn van de judobond, 
zeker ook om het voortbestaan van 
onze club zeker te stellen.  

De JBN is de koepelorganisatie van 

de genoemde sporten in Nederland.  

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  

 Opleidingen en bijscholing voor 
jouw leraar 

 JBN nieuwsbrief en website 

 Kidsclub voor alle leden tot 12 jaar 

 Nationale Budodag 

 Deelname aan JBN goedgekeurde 
evenementen 

 Vrije toegang NK’s voor leden tot 
14 jaar 

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. 

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.  

8. Wedstrijd trainingen 

Het Judo spelletje 

is natuurlijk niet 

alleen het uurtje op 

de vereniging, maar 

ook de uitdaging om datgene wat je 

geleerd hebt eens in de praktijk te 

beoefenen.  

Op de locatie 

Kralingen 

kunnen de 

Judoka’s vanaf 

7 jaar de 

wedstrijdtrainingen volgen,  

die een extra training willen gericht 

op de Judo wedstrijden. Natuurlijk 

hopen wij dat deze deelnemers ook 

andere judotoernooien willen 

bezoeken. 

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.  

Iedereen mag zich inschrijven voor 

de trainingen, maar hier zijn wel 

kosten aan verbonden. 

Wedstrijdtraining kost € 5,00 per 

maand.  

 

Aanmelden tot 3 september via  

www.budoryurotterdam.nl o.v.v. 

naam, leeftijd en locatie.  

Deze trainingen zullen starten  

7 september, met GROEP 1, de 

indeling en overige data 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. 

Wedstrijd training kost € 5,00 per 

maand,  

 
aanmelden tot 3 september via  

www.budoryurotterdam.nl o.v.v. 

naam, leeftijd en locatie.  

 

Deze trainingen zullen starten  

5 september, met het Fighting 
system. Overige data staan op de 

website vermeld bij de Agenda. 

9. Gezamenlijke 

wedstrijdtrainingen 

Bericht ontvangen van 

Robbie van Beers, 

combinatiefunctionaris Judo van 
Rotterdam Sport Support. 

 

Ik wil voor komend seizoen graag de 

gezamenlijke wedstrijd trainingen 
wat structureler oppakken. 
  

In het verleden zijn er een aantal 

trainingen geweest, maar dit is aan 
het eind van het seizoen wat gaan 
verwateren. 
 

Ik hoor graag of er kinderen zijn die 

in de onderstaande maanden mee 
willen doen zodat ik jullie kan 
aanmelden en er een indeling 
gemaakt kan worden, en waar er dan 
meegetraind kan worden.  
 

Aanmelden voor deze trainingen 

o.v.v. Naam, leeftijd en kleur band 
voor 14 september naar 
budoryurotterdam@gmail.com 
  
September: John van Eerdenburg 
Oktober : de Korte 
November: Hagendoorn 
December: JCR 
Januari: Budo Ryu Rotterdam 
Februari: judo010 
Maart: Hashi 
April: Jayra 
Mei: Kimaita 
Juni: John van Eerdenburg 

Of hier nog kosten aan verbonden 

zal worden, zal op een later tijdstip 

kenbaar gemaakt worden. 

10. Wedstrijd 

kalender 

 

Judostichting “To-

Uchi” organiseert het 38 ste 
“ITSUMO OTAGAI O SONKAI SHIAI” – 
38ste “het Altijd Respect Voor Elkaar 
Toernooi”. 
 

http://www.jbn.nl/
http://www.budoryurotterdam.nl/
http://www.budoryurotterdam.nl/website/agenda/
http://www.budoryurotterdam.nl/website/agenda/
http://www.budoryurotterdam.nl/
http://www.budoryurotterdam.nl/website/wp-content/uploads/2012/09/wedsrijdtraining.jpg


 

 
 

      
                            
ZATERDAG 1 OKTOBER 2016 te 
RIDDERKERK Da Costalaan 3. 
 

Deze wedstrijddag is bedoeld voor 

de beginnende judoka of weinig 
wedstrijd ervaring wit t/m 1 kyu. 
 

De judoka wordt ingedeeld in de 

volgende niveaus  
1 – KOKA GROEP 1 ste KEER/GEEN 
WEDSTRIJDERVARING  
2 – YUKO GROEP WEINIG 
WEDSTRIJDERVARING  
3 – WAZA-ARI GROEP MIDDENGROEP 
WEDSTRIJDERVARING  
4 – IPPON GROEP VANAF 3de Kyu 
groene band.  
OFFERWORPEN – ARMKLEMMEN – en 
VERWURGINGEN zijn VERBODEN op 
deze wedstrijddag 

Graag inschrijven VOOR zaterdag 10 

september aanstaande. 
 

Kosten voor deelname zijn € 5,00 en 

deelnemers zullen door ons gewogen 
worden. Verdere informatie zal op 
onze website geplaats worden. 
http://www.budoryurotterdam.nl/w

ebsite/agenda/ 

Judoclub Zuidland 

organiseert Bernisse 
Berentoernooi 
Zaterdag 8 oktober 

2016 
Sporthal Drenkwaard  
Molendijk 21b Zuidland 
Jongens en meisjes  5 tot 15 jaar 
Aanmelden tot 23 september 2016 

Instaptoernooi 1  24 september 

2016 
Sporthal “Overbosch”, Vlaskamp 3 te 
2592 AA  Den Haag 
Graduatie: 6e t/m 1e kyu 

Inschrijfgeld: € 6,00 per judoka 

Sluiting: 28 augustus 2016 

Instaptoernooi 2  19 november 

2016 
Sporthal “Overbosch”, Vlaskamp 3 te 
2592 AA  Den Haag 
Graduatie: 6e t/m 1e kyu 

Inschrijfgeld: € 6,00 per judoka 

Sluiting: 23 oktober 2016 

 

Bijzonderheden: Bij 

instaptoernooien is het niet 

toegestaan in blauwe judogi te 

verschijnen.                                

Het maximum aantal deelnemers is 

500. 

U kunt de informatie van dit 

toernooi of uitslagen ook vinden op 

onze facebookpagina 

https://www.facebook.com/pages/J

udo-Bond-Zuid-Holland 

Iedere judoka die aan een 

instaptoernooi deelneemt dient lid 

te zijn van de Judo Bond Nederland, 

dan wel op de dag van het 

instaptoernooi zich in te laten 

schrijven als lid. 

Vanentoernooi in Hoogvliet. Kijk op 

de onderstaande pagina voor de 
eerst volgende datum 
https://www.facebook.com/BudoVe
renigingHoogvliet 
De wegingen zullen ongeveer 15 – 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. 

 

De plaats van het toernooi is; 

DE KORTE SPORT- EN 

GEZONDHEIDSINSTITUUT 

MIDDENBAAN ZUID 402 

HOOGVLIET  
 

Vrijdag 18 november ons eigen   

Jiu-Jitsu E-Bo battle toernooi. 
Merkelbachstraat 4 Rotterdam 
Alexanderpolder. 

 

Zaterdag 26 november ons eigen 

Sinterklaas Judo toernooi. 
Merkelbachstraat 4 Rotterdam 
Alexanderpolder. 
 

11. Sponsoring en Sponsors 

gezocht 
 

Om al onze eigen 

activiteiten te 
kunnen  blijven 
organiseren zijn 
wij nog altijd op 

zoek naar nog wat sponsoren.  

Nu hoop ik via deze weg nog een (of 

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

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. 

http://www.budoryurotterdam.nl/website/agenda/
http://www.budoryurotterdam.nl/website/agenda/
https://www.facebook.com/pages/Judo-Bond-Zuid-Holland
https://www.facebook.com/pages/Judo-Bond-Zuid-Holland
https://www.facebook.com/BudoVerenigingHoogvliet
https://www.facebook.com/BudoVerenigingHoogvliet
mailto:budoryurotterdam@gmail.com


 

 
 

      
                            

12. Cursus Judo 

Scheidsrechter 

Bij voldoende belangstelling zal in 

het najaar 2016 in het district Zuid-

Holland weer een cursus judo 

arbitrage worden gegeven. De cursus 

duurt twee dagdelen.  

Bent u minimaal 14 jaar en in het 

bezit van de tweede kyu judo?  

Meld u dan aan! 

Voor inlichtingen en aanmelding:  

per post: T.J. van den Broek,         

’s-Heerenbergstraat 36, 2241 PG  

Wassenaar, per e-mail: 

dscjzh@gmail.com 

Redactie: Dick van der 

Meer 

mailto:dscjzh@gmail.com

