
 

  
 

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. 

 

. 

Vers van de pers.

 

De vakantie komt alweer met rasse 

schreden eraan, nog 2 weken les in 

juni en dan zijn we weer gesloten in 

de maanden juli en augustus. Zoals 

ik in een eerdere mail heb 

aangegeven wil ik graag 

inventariseren of er behoefte is om 

les te geven in de komende 

zomervakantie. 

Men kan zich inschrijven voor de 

volgende data: dinsdag 1 en 8 juli, 

19 en 26 augustus, de locatie is 

Kralingen.  

De indeling zal onder voorbehoud 

zijn 16:00-17:00 uur Judo 5-7 jaar, 

17:00-18:00 uur 8 -11 jaar, 18:00-

19:00 uur 12-15 jaar. Vanaf 16 jaar 

mag men met de senioren mee 

doen. Kosten zijn € 6,00 per lesuur 

en dient bij vooruitbetaling te 

worden voldaan. 

Graag ontvang ik voor 21 juni 

aanstaande een mail indien men op 

een of meerdere data aan de 

zomertrainingen deel wil nemen. 

Voor de senioren zal de 

indeling als volgt zijn, 19:00-

20:00 Aikibudo, 20:00-21:00 

uur Judo, 21:00-22:00 uur Jiu-

Jitsu. Kosten voor de senioren 

zijn € 7,50 per les en dienen 

bij vooruitbetaling te worden 

voldaan.  

Graag ontvang ik ook van de 

senioren voor 21 juni 

aanstaande een mail indien 

men op een of meerdere data 

aan de zomertrainingen deel wil 

nemen. 

Op zaterdag 5 juli aanstaande 

zullen we weer onze jaarlijkse 

strandtraining organiseren, dit 

jaar alweer voor de 15e keer. 

Nieuw dit jaar is dat ik ook 

voor de Tuimeljudoka’s van 3 

en 4 jaar een strandtraining 

wil doen, hiervoor moet ik wel 

voldoende aanmeldingen 

hebben. 

 



 

 
De indeling ziet er dan als volgt 

uit: 11:00-11:30 uur Tuimeljudo 3-

4 jarigen, 11:30-12:30 uur Judo, 

12:30-13:30 uur Jiu-Jitsu, 13:30-

14:30 uur Aikibudo. Kosten voor 

deelname zijn € 7,00 per persoon 

dit is inclusief lunch en wat te 

drinken. Aanmelden kan per 

formulier tot 28 juni aanstaande. 

De komende 2 weken zullen er 

geen wedstrijd trainingen gegeven 

worden op de woensdagmiddagen 

van 18:00-19:00 uur gegeven 

worden. Wij zullen weer starten in 

september, in de volgende 

nieuwsbrief zal hierover meer 

informatie staan. 

De nieuw gestarte groep voor 

kinderen met leerproblemen op de 

dinsdag loopt leuk en er zijn 

momenteel 7 deelnemers. 

Ik wil iedereen hartelijk bedanken 

die ons afgelopen seizoen weer 

hebben geholpen met de 

activiteiten die we hebben gehad. 

Natte training 2 mei 

Zevenkampse ring 

 

Op vrijdag 2 mei jl. hebben wij een 

natte judotraining georganiseerd in 

het zwembad de Zevenkampse 

ring. Iedere deelnemer heeft een 

uur een natte judo-jiu-jitsu training 

gekregen, en konden daarna nog 2 

uurtjes vrij zwemmen. Ook kregen 

de deelnemers een frietje na het 

harde werken. 

Judo wedstrijden 24 mei jl. 
 

 
 

Door de drukte en het overvolle 

programma, zijn de uitslagen van 

de wedstrijden van zaterdag 24 mei 

nog niet geplaatst geweest, maar 

zal zorgen dat ik dit snel op de 

website zal plaatsen, ook zal ik een 

link met de door ons gemaakte 

foto’s dan plaatsen. 

 

Kampweekend groot succes. 
 

 
 
Het kampweekend van 30, 31 mei 
en 1 juni 2014 in Bruinisse was een 
groot succes. Ik heb een blog 
geschreven over de 3 dagen en heb 
de foto’s in een filmpje op onze 
website geplaatst.  
http://roninbudo.blogspot.nl/2014/06
/verslag-van-het-judokamp-zonder-
judopak.html 

Ik zal snel een link op de website 
plaatsen waar eenieder de foto’s 
kan downloaden. 
Mocht men nog foto’s hebben die 
men beschikbaar wil stellen 
ontvang ik deze graag. 
 

Judo examens tot 15 jaar 
 

Afgelopen zaterdag 
waren er de judo examens voor de 
kinderen van 4 tot 15 jaar, de 
uitslagen zullen komende week op 
de site geplaatst worden. Voor de 
aangemelde kinderen die helaas op 
deze dag er door ziekte niet waren 
zal er een andere afspraak gemaakt 
worden. 
  

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.  
 

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.  

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 bedrag 
gedoneerd waarvoor onze hartelijke 

dank . 

http://roninbudo.blogspot.nl/2014/06/verslag-van-het-judokamp-zonder-judopak.html
http://roninbudo.blogspot.nl/2014/06/verslag-van-het-judokamp-zonder-judopak.html
http://roninbudo.blogspot.nl/2014/06/verslag-van-het-judokamp-zonder-judopak.html
mailto:budoryurotterdam@gmail.com


 

 

Administratieve mededelingen. 

Overzicht van de contributie 

m.i.v. 2014. 

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 

 

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.  

 

 

 

JBN “de Club Centraal” 
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 kyudiploma’s  

 Bemiddeling bij inzet toppers 

 Opleidingen en bijscholing voor 
jouw leraar 

 JBN nieuwsbrief en website 

 Kidsclub voor alle leden tot 12 jaar 

 Inspraak op de beleidsvorming 
binnen de bond  

 Nationale Budodag 

 Deelname aan JBN goedgekeurde 
evenementen 

 Vrije toegang NK’s voor leden tot 
14 jaar 

Daarnaast ontwikkelt de JBN binnen 

het project “De Club Centraal” de 
komende maanden de volgende 
diensten en producten, waarmee het 
lidmaatschap van de JBN nog leuker 

wordt: 

 Wedstrijdsysteem (ranking, 
sublicentie wedstrijdsysteem, 
online toernooiplanner)  

 Mijn JBN (eigen profielpagina) 

 JBN keurmerk voor de club 

 Digitaal magazine 

 Kyu kaarten waarop je kunt zien 
wat je voor jouw volgende band 
moet kunnen 

 Deelname van onze club aan 
gesubsidieerde projecten  

 Verzekering voor alle leden 
(secundaire aansprakelijkheid en 
aanvullende ongevallen) 

 Overige verzekeringen tegen 
gereduceerd tarief voor clubs 

 Korting opleidingen en licenties 

 Korting toegang evenementen 

 Aanbiedingen JBN partners  
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. 

Lidmaatschapstarieven per jaar 

(peildatum 31-12-2013) 

Geboren in 2007 en later (jonger dan 7 

jaar)              € 15,00 

Geboren in 2002 t/m 2006 (jonger dan 

12 jaar)         € 27,50 

Geboren in 1997 t/m 2001 (12-16 

jaar)              € 35,45 

Geboren in 1996 en eerder (17 jaar en 

ouder)          € 49,85 

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.  

 

Redactie: Dick van der Meer 
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