
 

   
 

Vers van de pers.

 

De kerstvakantie staat alweer bijna 

voor de deur, het heerlijk avondje 

ligt alweer even achter ons en de 

kerstdagen en oud en nieuw zijn 

nog maar enkele weken van ons 

verwijdert. 2013 was een heel mooi 

jaar, met vele hoogtepunten o.a. het 

behalen van de 2e plaats bij “ons 

kluppie van Rotterdam 2013”, en 

een enkel droevig moment, het 

overlijden van onze judomeester 

“knappe Dick” die gelukkig heel 

positief gevoel heeft achtergelaten 

bij ons, door de vele reacties en 

aanwezigheid op zijn 

herdenkingsdienst op 14 juni.     

Natuurlijk gaan wij in 2014 weer 

met veel plezier verder met het 

geven van onze lessen en zullen 

ons best blijven doen ons credo “de 

gezelligste vereniging van 

Rotterdam” hoog te houden. 

Nu nog enkele mededelingen voor 

onze leden en hun ouders.  

Het Sinterklaas Judo, Jiu-Jitsu en 

valbreektoernooi van afgelopen 

23 november jl, was weer een 

groot succes, veel deelnemers 

en ook de jongste deelnemers 

hebben een heel leuk wedstrijd 

toernooi kunnen ervaren.  

Mooi was ook te zien dat de 

jongste deelnemers die nu een 

jaar met het Jiu-Jitsu bezig zijn 

zo’n mooie vooruitgang hebben 

geboekt. 

 

Gelukkig is nu ook voor mij 

zichtbaar dat de deelnemers die 

om de 3 weken mee doen aan de 

wedstrijdtrainingen daar nu ook 

hun voordeel mee hebben 

gedaan. Ook dit zullen wij in het 

nieuwe jaar voort zetten. 

 

Aanstaande zaterdag 14 

december zijn er de 

judoexamens voor de jeugd 

tot 16 jaar, op de website 

www.budoryurotterdam.nl 

staat de indeling nu vermeld. 

DOJO ETIQUETTE 

De lessen zijn altijd openbaar. 

Wel verzoeken wij u de lessen 

niet te veel te verstoren.  

Plaats de schoenen in het 

schoenenrek op de locatie 

Kralingen. 

Het verkleden altijd in de 

kleedkamers op beide locaties. 

GEEN kleding of waardevolle 

spullen op de tribune (Locatie 

Kralingen) of kleedkamer Locatie 

Alexanderpolder laten liggen, wij 

zijn NIET verantwoordelijk voor 

vermissing. 

Altijd op tijd tijdens de 

trainingen komen.  

Altijd met slippers of sokken 

naar de judomat komen. 
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Op vrijdag 20 december voor alle 

leden is er voor de eerste keer een 

kerstdisco georganiseerd, hier volgt 

de informatie, het 1e  deel voor de 

jongste deelnemers van 3 tot 9 jaar 

van 18:00-19:15 uur, graag wil ik 

via de mail 

budoryurotterdam@gmail.com even 

een bevestiging ontvangen wie er 

bij aanwezig zullen zijn. En 

natuurlijk mogen zoals bij onze 

lessen de ouders erbij aanwezig 

zijn. Eten en drinken zal voor ons 

verzorgt worden.

 

En het 2e deel zal voor de jeugd 

vanaf 10 jaar zijn, van 19:30-23:00 

uur. Avond zal om uiterlijk 23:15 

uur afgelopen zijn, ook hier graag 

via de mail even een bevestiging 

ontvangen wie er bij aanwezig 

zullen zijn. En natuurlijk mogen 

zoals bij onze lessen de ouders 

erbij aanwezig zijn. Eten en drinken 

zal voor ons verzorgt worden. 

Dresscode: Natuurlijk is het een 

feestelijke avond en dus willen we 

jullie op zijn mooist binnen zien 

komen, maar er moet wel iets van 

“kerst” bij zijn, dus een kerstmuts 

of iets anders zouden we heel erg 

leuk vinden.  

Natuurlijk kunnen ouders ons 

helpen en ondersteunen, als ze 

erbij aanwezig blijven.

 

Administratieve mededelingen. 

Wij hebben het in de vorige 

nieuwsbrief al gemeld, maar wij 

gaan met ingang van januari 2014 

de contributie verhogen.  

 

Overzicht van de contributie. 

Tuimeljudo v.a 3 jaar € 155,00 per 

jaar 

Judo v.a. 5 jaar € 195,00 per jaar 

Judo v.a. 16 jaar € 230,00 per jaar 

Judo v.a. 18 jaar € 275,00 per jaar 

Jiu-Jitsu v.a.7 jaar € 210,00 per jaar 

Jiu-Jitsu v.a.16 jaar € 275,00 per jaar 

Aikibudo v.a.16 jaar € 275,00 per jaar 

 

De contributie is per 10 maanden 

berekend, dit betekend dat wij het 

maandbedrag met € 1,50 hebben 

verhoogd. 

 

 

 

Andere kosten, zoals een 2e sport of 

2 keer per week sporten wordt 

verhoogd voor leden tot 15 jaar naar 

€ 7,50 p.m. en vanaf 16 jaar naar      

€ 15,00 p.m. 

 

Wij verzoeken u, altijd uw 

contributiekaart altijd mee te nemen 

zodat deze kan worden 

afgestempeld. 

 

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.  

 

Gelukkig hebben zich er al een 

groot aantal leden zich aangemeld 

om de betaling door ons 

automatisch te laten incasseren, 

maar natuurlijk kunt u ook zelf de 

betaling aan ons over maken op 

giro 2252228, wij verzoeken u dan 

wel deze betaling in de eerste week 

van de contributiemaand over te 

boeken. 
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Wedstrijd trainingen. 
 

Op de locatie 

Kralingen zullen we 

in het nieuwe jaar 

verder gaan met de 

wedstrijdtraining 

voor de Judoka en Jiu-Jitsuka die 

een extra training gericht op de 

Judo en Jiu-Jitsu wedstrijden die we 

het komende seizoen weer 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 altijd via  

www.budoryurotterdam.nl o.v.v. 

naam, leeftijd en locatie.  

Kijk vanaf begin januari op de 

website voor de indeling en data. 

 

Judoboekje 
 

Voor de leden heb ik een judoboekje 

gemaakt, deze is via de volgende 

link gratis te downloaden in PDF, 

vraag even via de mail bij mij de 

inlogcode en wachtwoord aan. 

http://www.budoryurotterdam.nl/judob

oekje/ 
 

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 
wat sponsoren, het afgelopen jaar 
heeft Martin van het bedrijf DS 
projecten http://www.dsprojekten.nl/ 
ons het bedrag gesponsord om de 
oude matten in de Alexanderpolder 
te vervangen waarvoor nogmaals 
onze dank, en heeft ons voor het 
komende jaar weer een toezegging 

gedaan.  

En Nicolas van  Little rockets studios 
http://www.littlerocketstudios.com/ 

die al jaren geleden onze website 
hebben ontwikkeld en ons hierin nog 

altijd ondersteunen. 

En natuurlijk mag ik Bram van 

Backstage Facilities BV 
http://www.backstagebv.nl/ niet 
vergeten die al een aantal jaren de 
geluidsinstallatie tijdens onze 

wedstrijden voor ons regelt.  

Nu hoop ik via deze weg nog een 

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

willen sponsoren. 

Maar ook voor het door ons te 

organiseren 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 is er een leerling die zich 

lid heeft gemaakt van de “Vrienden 
van Budo Ryu Rotterdam” en ons  
ondersteund met maandelijks een 
klein bedrag, waarvoor onze 
hartelijke dank. Wij zullen zeker 
zorgen dat deze donatie een goede 

bestemming zal krijgen. 

 

Ik wil nog wel graag Anneke en Arie 

bedanken van Spoca sportprijzen 
http://www.spocasportprijzen.nl/   
waar mijn vader ruim 28 jaar 
geleden al onze sportprijzen liet 
maken, en ik deze traditie natuurlijk 

voortzet.  

 

 
Redactie: Dick van der Meer 
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