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1.

Vers van de pers

Voorjaarsvakantie staat alweer voor
de deur, het nieuwe jaar is alweer 6
weken oud en we hebben een hoop
leuke dingen gedaan in het
afgelopen jaar.

Allereerst natuurlijk de
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6. JudoExtra (speciaal
onderwijs)
7. Wedstrijdtrainingen
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Vanentoernooi
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10. Grote Club actie
11. Sponsoring en sponsoren
gezocht
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13. Vriendelijk verzoek
14. Reclame van ons lesaanbod

En natuurlijk
ons
jubileumfeest
welke wij op 7
november
hebben
gehouden, en
ik beloof snel
de foto’s van deze dag openbaar te
zetten.

Vanaf oktober
geeft Samantha
Daelman op de
locatie
strandtraining die we in tegenstelling
Merkelbachstraat
tot de vorige strandedities deze keer
4 op
eind augustus hebben gedaan, wat
maandagavond
ons mooi weer, lekker water en een
van 20:00-21:00
hoop plezier hebben opgeleverd. Ook
uur ZUMBA,
hebben we
lekker bewegen op
toen een
ritmische muzikale klanken.
traditie van
onze oude
En het Sinterklaas Judotoernooi wat
Sensei,
het afgelopen jaar het Kerst
“knappe
Judotoernooi
Dick” een
werd, en wat
keer
gelukkig ook
herhaald. Hij
weer door
bakte op zijn
iedereen als
verjaardag
heel plezierig
voor velen op de camping poffertjes
werd ervaren.
en dit hebben wij op deze dag
speciaal voor iedereen op het strand
ook gedaan.

De sponsoractie die de Plus
Verhoeven (Binnenhof) heeft
gehouden heeft voor ons ook leuk
afgelopen, wij hebben er een mooi
bedrag aan over gehouden, welke
wij zullen besteden aan nieuwe
materialen die onze lessen zullen
verrijken.

onder vermelding van de naam van
de leerling en de trainingslocatie.

Ook kunt u ons machtigen de incasso

Afgelopen december hadden wij
ruim 47 deelnemers hebben wij op
de mat mogen begroeten.

automatisch te laten afschrijven, per Indeling is als volgt: 10:30-11:00 uur
jaar krijgt u dan van ons een korting voor de 3 en 4 jarigen, vanaf 5 jaar
van € 15,00 per jaar.
van 11:15-12:00 uur.

Natuurlijk kunt u ook zelf de
En we zijn in het nieuwe jaar gestart betaling aan ons over maken op giro
met de Judo examens tot 15 jaar op
zaterdag 30 januari j.l. Ook hier zijn
foto’s gemaakt en deze zal ik
binnenkort online zetten.

Na de vakantie zullen we ons weer
op gaan maken voor ons volgende
judotoernooi welke gehouden zal
worden op zaterdag 9 april in de
Merkelbachstraat 4.

Ook hebben wij ons weer opgegeven

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

3. Nieuw logo
In het kader van ons 45 jarig
bestaan hebben wij ons logo gepimt
en het resultaat is zeker heel mooi
geworden (dank aan Nicolas Dias)

voor de verkiezing “Ons KLUPPIE
ROTTERDAM 2016” Binnenkort
zullen we horen of we bij de laatste
10 zullen zitten en dan zal ook op de
9e april er een radiouitzending via
Radio Rijnmond plaatsvinden. Meer
informatie volgt spoedig.

Dit jaar zullen wij op

maart zullen
we ook ons
logo
geborduurd
Wij verzoeken u, altijd uw
kunnen
contributiekaart altijd mee te nemen
leveren welke dan op het judopak
zodat deze kan worden
genaaid kunnen worden, kosten voor
afgestempeld.
deze zullen zijn ongeveer € 3,50.
Indien u deze kwijt bent, kunt u er
een aanvragen via ons mailadres
www.budoryurotterdam.nl

maandag 25 augustus via
budoryurotterdam@gmail.com
o.v.v. naam leerling en locatie zodat
ik voor alle deelnemende ouders een
judopak kan meebrengen.

4. Open dag
Alexanderpolder

Vanaf begin
2. Administratieve
mededelingen.

Aanmelden voor deelname kan tot

zaterdag 29 augustus
een open dag
organiseren om onze
vereniging en de
volgende sporten onder de aandacht
te brengen Aikibudo, Jiu-Jitsu en
Judo.

Vanaf 12:15 uur zullen er

demonstraties in de diverse sporten
gegeven worden en aansluitend een
kennismakingsles waarin men deel
kan nemen aan de les van zijn
keuze.

Graag zou ik willen vragen om

deelnemers in de diverse leeftijden
en sporten, die mee willen helpen op
deze dag, zich via bovenstaand
mailadres aan te melden.

De volgende uren Aikibudo zijn

nieuw en hier moeten we nog
reclame voor moeten maken, er
moeten hier nog leerlingen voor
ingeschreven worden.

Natuurlijk hopen wij dat jullie deze
open dag onder de aandacht van vele
vrienden, bekenden en dit misschien Het JudoExtra uur zal zijn voor
kinderen uit het speciaal onderwijs
wel nieuwe leden zal brengen.
van 8 tot 10 jaar, ook hier kunnen
we nog leerlingen voor worden
Indeling van de dag (onder
ingeschreven.
voorbehoud):
12:15-13:00 uur Openbare lessen in
Judo, Jiu-Jitsu en Aikibudo die
Zolang voor dit uur er geen kinderen
door iedereen gevolgd kan worden
zich hebben aangemeld, zal dit uur
op de drie verschillende matten.
gebruikt kunnen worden als Jiu-Jitsu
wedstrijdtrainingsuur, de ene week
5. Aanpassingen
zullen we het Duo systeem hebben,
Lesrooster
de andere week het Fighting
systeem.
Dit zal voornamelijk met de locatie
Alexanderpolder te maken hebben.

5.b Vrijdagavond

We hebben de maandagavond erbij
weten te huren en dit betekend dat
ik voor deze uren ook een invulling
heb moeten maken.

5.a Maandag avond
16:30-17:00 uur Tuimeljudo 3 jaar
17:00-17:45 uur Pre-Judo 4 jarigen
17:45-18:30 uur JudoExtra of Jiu-

Jitsu wedstrijdtraining
18:45-19:45 uur Aikibudo 9-11 jaar
19:45-20:45 uur Aikibudo 12-15
jaar

De Tuimel en Pre-Judo groepen

zullen van de vrijdag naar de
maandag worden verplaatst. Deze
lessen zullen op maandag 7
september starten.

Dit is voor ons reden om te
kijken of er behoefte is voor
kinderen uit het speciaal
onderwijs in de wijk
Alexanderpolder (maandag
17:45-18:30 uur) voor een
JudoExtra les, Deze les kan
starten als we minimaal 6
aanmeldingen hebben.

In deze les zijn de
groepen extra klein, krijgen
leerlingen extra tijd om zich
dingen eigen te maken, is
er extra tijd voor overleg met
ouders/verzorgers en doen
we extra ons best deze kinderen
te laten integreren binnen onze
vereniging.

JudoExtra is bedoeld voor

17:00-18:00 uur Jiu-Jitsu 7,8,9 jaar

kinderen uit het speciaal

18:00-19:00 uur Jiu-Jitsu 10-14 jaar

onderwijs die in eerste instantie

19:00-20:30 uur Jiu-Jitsu senioren

niet passen binnen de reguliere

20:30-21:00 uur Kata training

judolessen.

6. JudoExtra voor kinderen
uit het speciaal
onderwijs
Onze JudoExtra les (dinsdag
17:15-18:00 uur) heeft nu een
jaar op de locatie Kralingen
gedraaid met een kleine groep

7. Wedstrijdtrainingen

deelnemers, die in de leeftijd
van 6 tot 12 jaar zijn. Er is bij de
groep in Kralingen nog plaats
voor nieuwe leerlingen.

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.

9 september, na ontvangst
Vanentoernooi in Hoogvliet. Kijk op
aanmeldingen zal de indeling en data de onderstaande pagina voor de
worden vermeld op de website.
eerst volgende datum
https://www.facebook.com/BudoVe
renigingHoogvliet

Zoals eerder vermeld zullen de

wedstrijdtrainingen in het Jiu-Jitsu
verhuizen naar de locatie
Alexanderpolder op de
maandagavond van 17:45-18:45 uur.

Op de locatie Kralingen zijn vanaf 7

de trainingen, belangrijk is wel dat
de trainingen als men zich heeft
aangemeld deze ook echt gevolgd
gaan worden.
Aanmelden tot 2 september via
www.budoryurotterdam.nl o.v.v.
naam, leeftijd en locatie.
Deze trainingen zullen starten

minuten voor aanvang van de
wedstrijden plaatsvinden.
Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00
per persoon. (bij inschrijving te
voldoen)

Voor de wedstrijdtrainingen voor
zowel het Judo als het Jiu-Jitsu gaan
we een bijdrage vragen, deze is voor De vereniging is niet aansprakelijk
beide disciplines € 5,00 per maand. voor materiële schade of lichamelijk
letsel.

jaar de wedstrijdtrainingen voor de
8. Wedstrijdinformatie en
Judoka die een extra training gericht
het Vanen toernooi
op de Judo wedstrijden die we het
Instaptoernooi 1 26 september
komende seizoen zullen organiseren 2015
en bezoeken.
Sporthal “Overbosch”, Vlaskamp 3 te
2592 AA Den Haag
Graduatie: 6e t/m 1e kyu
Indeling volgende leeftijden,
Inschrijfgeld: € 6,00 per judoka
groep 1: Judo 7,8, 9 jaar.
Sluiting: 30 augustus 2015
Bijzonderheden: Bij instaptoernooien
groep 2: Judo 10 jaar en ouder.
is het niet toegestaan in blauwe
judogi te verschijnen.
Elke groep zal nu 1 keer per 2 weken Het maximum aantal deelnemers is
van 18:00-19:00 uur trainen, deze
500.
data komen te staan op de website
vermeld bij de Agenda.
U kunt de informatie van dit

Iedereen mag zich inschrijven voor

De wegingen zullen ongeveer 15 – 30

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

9. 45 jarig bestaan
Op zaterdag 7 november 1970 is de
vereniging genaamd “Judoclub
Ommoord” opgericht door 2 mannen

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.

Meester Dick als 4 jarige

die ik heel erg hoog heb staan, met
een visie die ik tot op de dag van
vandaag deel, en ook mijn eigen
gemaakt mag hebben.

Leo Ratten, de judoleraar waar ik
ruim 53 jaar geleden bij op de mat
mocht beginnen, en knappe Dick van
der Meer onze vader die op 7 juni
2013 is overleden.

vragen in ieder geval 1 boekje met
loten te verkopen.
Met de opbrengst kunnen wij onze 45
jarig bestaan een extra boost geven.

Een lot kost €3,- waarvan maar liefst
80% (dat is €2,40) naar de clubkas
gaat.

Ik hoor graag wie ons wil helpen

met de verkoop van deze loten,
graag ontvang ik een mailtje met de
naam van de loten verkoper.
(links Leo Ratten, en rechts knappe
Dick van der Meer in de gymzaal in
aan de Brongras in 1970)

En nu kunnen we op zaterdag 10
november 2015 45 jarig bestaan
vieren in de dojo aan de
Merkelbachstraat 4.

We zijn nog altijd bezig te kijken

11. Sponsoring en Sponsors
gezocht
In de maand juni werden wij

benadert of wij een 2e hands blauwe
Judogi konden verzorgen voor een 11
jarige Judoka uit Suriname.
Deze jongen, Ezra Bouwer

hoe we dit met iedereen kunnen
vieren.
Maar hebben mensen leuke ideeën
horen wij dat natuurlijk ook graag.

10. Grote Club Aktie

was geselecteerd om mee te doen
aan Judowedstrijden in Amerika, en
de reiskosten waren via sponsoring
gerealiseerd.

Wij hebben 2 jaar geleden voor de

eerste keer meegedaan en dit jaar
willen wij weer meedoen, en wil ik
alle leden van onze vereniging

Via onze kledingleverancier Matsuru
hebben wij een Blauwe IJF judogi
kunnen regelen,

en deze is namens onze vereniging
aan hem overhandigd.

12. Cursus Judo
Scheidsrechter
Door de vele toernooien kunnen we
bij de Judo Bond Nederland in ons
district Zuid-Holland extra
scheidsrechters goed gebruiken. Wij
willen u graag opleiden !

Bij voldoende belangstelling zal in
het najaar 2016 in ons district weer
een cursus judo arbitrage worden
gegeven. De cursus duurt twee
dagdelen.

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

Bent u minimaal 14 jaar en in het
bezit van de tweede kyu judo?
Meld u dan aan!

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.

Voor inlichtingen en aanmelding:
per post: T.J. van den Broek,
’s-Heerenbergstraat 36, 2241 PG
Wassenaar, per e-mail:
dscjzh@gmail.com

13. 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
Momenteel hebben wij een aantal
leden die zich aangemeld hebben bij wordt tijdens de trainingen en wij
“vrienden van Budo Ryu Rotterdam” wel merken dat de gezelligheid aan
en deze hebben een maandelijks of
de kant op sommige momenten iets
jaarlijks een bedrag gedoneerd
te nadrukkelijk aanwezig is.
waarvoor onze hartelijke dank .

En dus nogmaals het verzoek om
zeker tijdens de uitleg van de
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.

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.

Redactie: Dick van der Meer

CHU YU DO:
19:30-20:45 uur in
Kralingen.

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.

Wie:
senioren vanaf 15 jaar
Kosten: tot 15 jaar € 21,00 p.m.
Vanaf 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 Aikibudo iets voor u
is kunt u 7 lessen tot aan de
herfstvakantie meedoen voor
€ 35,00 (inclusief een leenpak)

is kunt u 7 lessen tot aan de
herfstvakantie meedoen voor
€ 35,00 (inclusief een leenpak)
Aanbieding voor de jeugd, Om eens
te kijken of het jeugd Jiu-Jitsu vanaf
6 jaar iets voor ze is kunnen ze 7
lessen op de vrijdagavond tot aan de
herfstvakantie meedoen voor
€ 20,00 (inclusief een leenpak)

JUDO:

Aanbieding voor de jeugd, Om eens
te kijken of het Aikibudo vanaf 8
Aanbieding voor senioren, Om eens
jaar iets voor ze is kunnen ze 7
te kijken of het Chu Yu do iets voor u
lessen tot aan de herfstvakantie
is kunt u 7 lessen tot aan de
meedoen op de maandagavond
herfstvakantie meedoen voor
locatie Alexanderpolder voor
€ 30,00
€ 20,00 (inclusief een leenpak)

JIU-JITSU:

Waar:

Alexanderpolder
Kralingen

Kosten:
3 jaar € 12,50 p.m.
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.

AIKIBUDO:

Waar:

Alexanderpolder
Kralingen
Kosten: tot 15 jaar € 21,00 p.m.
vanaf 16 jaar € 27,50 p.m.

Wilt u eens een les mee komen
doen, bent u natuurlijk van harte
welkom in de Alexanderpolder of
Kralingen.

Waar:
Kralingen
Wanneer: dinsdag 20:30-22:00 uur
woensdag 19:00-20:30 uur

Aanbieding voor senioren, Om eens
te kijken of het Jiu-Jitsu iets voor u

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 Judo iets voor u is
kunt u 7 lessen tot aan de
herfstvakantie meedoen voor
€ 35,00 (inclusief een leenpak)

