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VERS VAN DE PERS
Dit is de nieuwe uitvoering van onze nieuwsbrief van
augustus 2018, nog maar enkele weken en dan is de
zomervakantie weer voorbij.
Er staat weer veel informatie in deze nieuwsbrief, en ik
hoop dat dit nu in een overzichtelijkere layout voor een
ieder te lezen is.
En natuurlijk staat iedereen weer te trappelen om te mogen
beginnen, de trainingen starten weer op vrijdag 31 augustus
en zaterdag 1 en maandag 3 september in de locatie
Alexanderpolder. En vanaf dinsdag 4 september weer in de
locatie Kralingen.
In deze nieuwsbrief staat de informatie mbt activiteiten en
wedstrijdinformatie, voor de komende periode.

IN DIT NUMMER
Vers van de PERS

JBN RANDORI PILOT

Administratieve mededelingen

JBN RANDORI COMPETITIE PILOT.

Nationale sportweek 2018

Data en spelregels
instaptoernooi

Wij zijn gevraagd deel te nemen aan de pilot om
verenigingen onderling samen te laten werken met
een RANDORI competitie. Gekozen is om met 5
andere regio verenigingen dit te gaan plannen.

Wijziging incasso procedure

Doelstelling is om de deelnemers weer op een andere
manier met de Judowedstrijden te laten werken, en
zodoende meer ervaring op te doen indien men zich
later meer op de wedstrijden zelf te richten.

WIST U DAT??

Verderop in deze nieuwsbrief zullen we dit artikel
verder uitweiden.

• Chu Yu do elke donderdagavond 19:30-21:00 uur Kralingen.

Wedstrijdtrainingen
Judo/Jiu-Jitsu
Wedstrijdagenda Judo

• Zumba elke maandagavond
van 20:00-21:00 uur Alexanderpolder

• Er altijd een proefles te volgen
is.

ADMINISTRATIEVE MEDEDELINGEN
CONTRIBUTIE PRIJSLIJST 2018

DATUM
INSTAPTOERNOOIEN
Datum: zaterdag 13 oktober
2018
Instaptoernooi 1
JBN District Zuid Holland,
Dordrecht, Nederland
De inschrijving sluit zondag 16

Tuimel Judo 3 jaar
€ 39,00
Pre-Judo
4 jaar
€ 48,00
Judo 5,6,7 jaar
€ 60,00
Judo 8,9,10 jaar
€ 60,00
Judo 11 tot 15 jaar
€ 60,00
Judo Senior 16 en 17 jaar € 70,50
18+
€ 84,00
Jiu-Jitsu vanaf 7 jaar
€ 64,50
18+
€ 84,00
Aikibudo vanaf 9 jaar
€ 64,50
18+
€ 84,00
Bovenstaande bedragen zijn per
kwartaal en 1x per week
trainen.
2 x per week trainen of een extra
sport
Tot en met 17 jaar
€ 22,50
18+
€ 45,00

‘Succes krijg je niet zomaar, succes komt met problemen
en tegenslagen,
Door te trainen en in jezelf te geloven wordt het “JOUW
SUCCES”

september 2018
Datum: zondag 2 december 2018
Instaptoernooi 2
JBN District Zuid Holland,
Dordrecht, Nederland
De inschrijving sluit zondag 4
november 2018
Locatie: Dordrecht Fanny Blankers Koenweg 10 3318 AX
Deze toernooien zijn voor de wat
geoefendere Judoka’s
Kosten € 6,00 per deelnemer.
Meld je aan bij meester Dick.

SPELREGELS VOOR HET INSTAPTOERNOOI
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.
Deelname aan een instaptoernooi wordt beloond met tien bonuspunten.
Van alle gewonnen wedstrijden worden de judopunten bij elkaar opgeteld. Hierbij
worden de bonuspunten opgeteld. Deze resultaten worden geregistreerd en elke
volgende keer dat een judoka meedoet worden de dan behaalde punten
toegevoegd.
De volgende puntentelling wordt toegepast bij winstpartij:
Ippon: 10 punten
Waza-ari: 7 punten
Yuko: 5 punten
Beslissing: 1 punt
Bij de instaptoernooien wordt alleen in de A categorie de “golden score”-regel
toegepast.
Alle andere wedstrijden worden bij gelijke stand beslist door de scheidsrechter
middels “hantei”.
Er wordt een herinnering uitgereikt als een bepaald aantal punten wordt behaald:
50 punten: geel embleem met oorkonde
100 punten: oranje embleem met oorkonde
150 punten: groen embleem met oorkonde
200 punten: blauw embleem met oorkonde
250 punten: bruin embleem met oorkonde
300 punten: zwart embleem met tegeltje
Als een judoka 300 of meer punten heeft behaald, mag een volgende keer niet meer
worden deelgenomen aan een instaptoernooi.
Ook judoka’s die hebben deelgenomen aan een districtskampioenschap -15 jaar
mogen niet meer aan een instaptoernooi deelnemen.

DATA RANDORI
COMPETITIE
Zaterdag 22 september
JCR Rotterdam
Zaterdag 24 november
Nobel Schiedam
Zaterdag 19 januari
2019 Sportschool Tromp
Sliedrecht
Zaterdag 30 maart 2019
Budo Ryu Rotterdam
Rotterdam
Zaterdag 25 mei 2019
Kimaita Rotterdam

Instaptoernooi Den Haag 2017

JBN RANDORI COMPETITIE PILOT
De randori competitie is een vorm die tussen de training (met randori) op
de club en de vaantjes/instap Judotoernooien in zit.
Kinderen van dezelfde leeftijd, gewicht en ervaring gaan met elkaar
judoën in randori vorm waarbij iedereen op het einde van de dag met
een lach op zijn gezicht naar huis gaat.
In een relatief korte tijd (60 – 90 min) is een kind klaar met zijn
competitie ronde en kan hij weer naar huis.
De clubs die meedoen in de competitie zijn altijd clubs in de directe
omgeving waar al goede contacten zijn.
De kinderen worden ingedeeld in onderdelen van 20-30 kinderen waarbij
ze elke competitie ronde random 4 of 5 randori tegen kinderen uit hun
poule judoën in een poule van 5 of 6.
Bij een randori is geen scheidsrechter aanwezig maar een
toezichthouder.
De toezichthouder let met name op de veiligheid en zal kinderen
bijsturen wanneer er bijv een te groot niveau verschil is.
Per 2 tweetallen kan 1 toezichthouder aanwezig zijn.
Er is een mat oppervlakte nodig van ongeveer 10m2 per tweetal.
Er moeten minimaal 6 tot 8 tweetallen tegelijkertijd kunnen judoën.
Kinderen judoën in competitie verband 4 tot 5 randori’s per wedstrijd
dag. Elke randori heeft een netto tijd van 2 min, we judoën dus door als
iemand op zijn rug valt.

De kinderen worden vooraf ingedeeld op leeftijd, gewicht (band,
ervaring )
Kinderen bepalen zelf wie de winnaar van de randori is, bij twijfel kan
een toezichthouder uitsluitsel geven.
Binnen 1,5u zijn de kinderen klaar met hun competitie ronde
De locatie van de randori is wisselend in de dojo van een aangesloten
vereniging.

Voor wie?
• Kinderen in de leeftijdscategorie -12
bij aanvang van de
competitie.
(dus op 31 dec van dat
kalenderjaar maximaal
11 jaar)
• Beginnende judoka’s
• JBN Leden
Hoe vaak?
• De frequentie is met
de samenwerkende
verenigingen
bepaald. Het advies
is om in 1 seizoen
de competitie volledig af te ronden

Kosten?
• Om deel te nemen
aan de competitie
moeten kinderen lid
zijn van de JBN. De
kosten zijn €25,voor de gehele

VERVOLG JBN
RANDORI PILOT
Aangezien het een pilot
is die georganiseerd
wordt door de Judo Bond
Nederland is het
lidmaatschap hiervoor
verplicht.
Tarieven JBN lidmaatschap per jaar
(peildatum 31-12-2018)
Geboren in 2012 en later
(jonger dan 7 jaar)
€ 15,95
Geboren in 2007 t/m
2011 (jonger dan 12 jaar)
€ 29,25

ADMINISTRATIEVE MEDEDELINGEN
Graag zouden wij alle wijzigingen zoals;
adresgegevens, bankgegevens,
telefoon of mail wijzigingen aan
ons doorgegeven worden zodat
onze gegevens altijd up-to-date
zijn.

Ook hebben wij nog niet van
iedereen het door ons verzonden
AGV formulier terug ontvangen,
wij verzoeken jullie de eerst
komende trainingen deze alsnog
bij ons in te vullen of in te
leveren.

Geboren in 2002 t/m
2006 (12-16 jaar) € 37,60
Leden via koppeling
Jeugdsportfonds (JSF)
€ 25,00
De JBN heeft voor de
deelnemende
verenigingen het
volgende voorstel.
De kortingen die de JBN
geeft is:
Inschrijfgeld bij JBN €0,ipv €12,Kinderen die via JSF
sporten krijgen €10,korting op de competitie.
Meld je aan bij meester
Dick.

NATIONALE SPORTWEEK 2018
De Nationale Sportweek: ‘Jouw sport, jouw club’
Dit jaar hebben we een extralange en feestelijke Nationale Sportweek
(15 t/m 29 september). Samen met gemeenten,
sportbonden, sportservices en jou vieren we namelijk het
15-jarig jubileum van de Nationale Sportweek!
Heb je nog vriendjes/vriendinnetjes die eens een proefles
Judo, Jiu-Jitsu of Aikibudo mee wil doen, geef dit aan ons door en dan kan
men voor € 20,00 7 proeftrainingen meedoen en krijgt men een leenpak
(borg € 10,00) gedurende deze periode mee.
Indien men zich na deze periode bij ons inschrijft, hoeft men het inschrijfgeld € 10,00 niet te voldoen.

NATUURLIJK OOK VOOR DE SENIOREN
Wie zich in deze week (15 t/m 29 september) bij ons aanmeld voor
een van onze sporten Aikibudo, Jiu-Jitsu of Judo kan gedurende
7 proeftrainingen ervaren of een van deze sporten iets voor u is.
Kosten voor deze trainingen zijn € 30,00 en krijgt men een leenpak
(borg € 15,00) voor deze trainingen van ons mee.
Bij aanmelden budoryurotterdam@gmail.com graag tak van sport
vermelden en de lengte maat.
Indien men zich na deze periode bij ons inschrijft, hoeft men het
inschrijfgeld € 10,00 niet te voldoen.

WIJZIGING AUTOMATISCHE INCASSO
Wij hebben dit al in onze nieuwsbrief van april vermeld, met ingang

SPONSOR/SPORSORING
GEZOCHT

van september 2018 zullen wij onze automatische incasso procedure
gaan aanpassen.

De incasso zal voor iedereen dit jaar in de eerste week van
september als maand worden geïncasseerd, en daarna per 3 maanden
(kwartaal) worden geïncasseerd, en bij de incasso
moet men 4 weken voor de nieuwe incassodatum worden opgezegd
anders zal er weer 3 maanden worden geïncasseerd.

En natuurlijk zullen we rekening houden met die gezinnen die
meerdere deelnemers bij ons hebben sporten, daar zullen we goede
afspraken mee maken.

De contante betalingen zullen met ingang van oktober 2018 ook
altijd per kwartaal voldaan dienen te worden.

Ook verzoeken wij iedereen die zelf de bank/giro overboeking regelt
deze vanaf oktober aan te passen naar een kwartaal betaling.

WEDSTRIJDTRAININGEN JUDO EN JIU-JITSU
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 zijn
vanaf 7 jaar de wedstrijdtrainingen voor de Judoka die een extra
training gericht op de Judo wedstrijden die we het komende seizoen zullen organiseren en 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 vermeld
op de website bij Agenda.
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 graag tot
3 september via
budoryurotterdam@gmail.com
o.v.v. naam, leeftijd en locatie.
Deze trainingen zullen starten
5 september met groep 1.
De wedstrijdtrainingen in het Jiu
-Jitsu zijn op de locatie
Alexanderpolder, maandagavond
van 17:45-18:45 uur.
Vanaf 3 september zullen we
starten met het E-Bo Battle, en
ook deze data zullen op de website vermeld worden.

Voor de wedstrijdtrainingen bij
zowel het Judo als het Jiu-Jitsu
is de bijdrage voor beide
disciplines € 5,00 per maand.

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.
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.

ONZE VERENIGING

Ontstaan uit:
Judo vereniging Kralingen de sportschool van Leo Ratten (1956 opgericht) in Kralingen in de Catharinastraat in de voormalige FRUMONA
limonade fabriek, later verhuist naar
ander pakhuis in de zelfde straat en
hernoemt (Judo Sauna Kralingen
opgericht 1964) en Judo club
Ommoord de dependance in
Ommoord een nieuwe wijk in Rotterdam door Leo Ratten gestart (1970
opgericht).
Structuur:
Budo Ryu Rotterdam is een (familie)
vereniging met een bestuur bestaande
uit: Voorzitter: R. Moeliker
Secretaris: D. van der Meer
Penningmeester: S. Moeliker – van
der Meer*

Organisatie en instructie:
D. van der Meer
Examencommissie: D. van der Meer
Activiteitencommissie: R. Moeliker, S.
Moeliker-van der Meer, D. van der Meer,
S. Moeliker

WEDSTRIJD AGENDA JUDO
Datum: zaterdag 29 september 2018
40ste “ITSUMO OTAGAI O SONKAI SHIAI” – 40ste “het Altijd Respect Voor Elkaar Toernooi”.
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 1ste KEER/GEEN WEDSTRIJDERVARING
2 – YUKO GROEP WEINIG WEDSTRIJDERVARING
3 – WAZA-ARI GROEP
MIDDENGROEP WEDSTRIJDERVARING
4 – IPPON GROEP VANAF 3de Kyu groene band
Er is een 1ste, 2de, en 3de prijs beschikbaar per poule van 5 judoka’s en alle
deelnemers ontvangen een herinnering aan deze wedstrijd – ontmoetingsdag.
Inschrijving en betaling tot UITTERLIJK
-7 september 2018 . Meld je zo snel mogelijk aan bij meester Dick.
Dit toernooi is voor de deelnemers aan wedstrijdtrainingen een mooie kans
eens te kijken of men wat ervaring op kan doen.
Sinterklaas Judo Toernooi
Wanneer: zaterdag 24 november 2018

Waar: Dojo Alexanderpolder Merkelbachstraat 4
Voor wie: Voor alle leden van Budo Ryu Rotterdam
Kosten: € 6,50 per deelnemer
Wanneer: 2 februari 2019 (Derde editie)
Waar: RKC WION Max Planckplaats 300
3068 ZH Rotterdam
Budo Ryu Rotterdam
Secretariaat:
Hofdijksweg 11
3253 KC Ouddorp
DOJO ALEXANDERPOLDER
Merkelbachstraat 4
3067 AL Rotterdam
DOJO KRALINGEN
Sporthal Kralingen
Slaak 15
3061 CR Rotterdam
Telefoonnr.: 06-10464202
E-mailadres:
budoryurotterdam@gmail.com
Website:
Www.budoryurotterdam.nl

Voor wie: Meisjes van 5 tot 12 jaar.

Voor alle deelnemers is er een Rose Judoband, en alle 1e plaats
winnaressen is er een Rose Judopak. Deelname is gratis, dus meld je
snel aan.
Aanmelden online: https://
www.deborahgravenstijnclassic.nl/aanmelden
Locatie:

Sporthal Holy Vlaardingen

Adres: Korhoenlaan 6 3136 ST Vlaardingen
E-mail: info@vjv.nl
Website:
www.vjv.nl Deze wedstrijddag is bedoeld voor de
gevorderde judoka.
TOERNOOIDAGEN
zaterdag 2 februari 2019 t/m zondag 3 februari 2019
Online inschrijven:

maandag 10 september 2018

Inschrijven t/m:

zondag 23 december 2018

