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Vers van de pers
Nog even en dan is het weer
zomervakantie, als we het weer nu
bekijken zou je bijna wensen dat dit
zo de hele zomer door zou kunnen
gaan. We hebben erg drukke weken
achter de rug, wedstrijden op de
club, de uitreiking van de nieuwe
winnaar “ONS KLUPPIE 2017” , ons
BUDOKAMP weekend en de planning
en boodschappen hiervoor.

door
5. Loten verkopen Grote
Clubactie 2017
6. Strandtraining datum

Wij hebben alles uit onze kast
gehaald om deze dag voor alle
aanwezigen onvergetelijk te maken,
mooie demonstraties in het
Aikibudo, Jiu-Jitsu en het Judo,
waarbij diverse genomineerden
hebben meegedaan, een spetterende
Zumbademo.

En een goede innerlijke verzorging
door FoodnDrinksByAxl, en de

mensen die het eten en drinken met
liefde serveerden.

Komende week zullen de laatste
lessen plaats vinden, en voor de
diverse sporten zullen er nog
certificaat examens afgenomen
worden.

gewijzigd
7. Nationale sportweek
8. Wedstrijd agenda
9. Sponsoren gezocht
10. Wist U dat …?

Afgelopen zaterdag 17 juni hebben
we de Judo examens afgenomen voor
deelnemers tot 15 jaar, de diploma’s
zijn klaar en kunnen de komende
week bij de meester worden
afgehaald, bijbetaling is voor dunne Hiervoor willen wij iedereen
hartstikke bedanken voor hun tijd en
band en diploma € 6,50, bij dikke
inzet, en hebben meegeholpen te
band en diploma is dit € 8,00.

1.

“ONS KLUPPIE 2017”

Als gastheer voor de verkiezing zijn
wij op zondag 21 mei samen met
RTV Rijnmond en Rotterdam
Sportsupport verantwoordelijk
geweest voor de uitreiking van de
nieuwe winnaar “ONS KLUPPIE
2017” welke wij tijdens de “LIVE”
uitzending op de radio hadden.

laten zien dat wij altijd “ONS
KLUPPIE van ROTTERDAM” zullen
zijn.

3. Administratieve
mededelingen.

Wielrenvereniging CS010 is verkozen
tot Ons Kluppie 2017! De finale vond
plaats bij de winnaar van 2016: Budo
Ryu Rotterdam. De tweede en derde
plaats gingen naar
handbalvereniging Asv Indus '67 en
jeu de boulesvereniging Jbc Les
Francophiles.

Zoals eerder gemeld hebben wij met
ingang van september de contributie
moeten verhogen.

Wij hebben geconstateerd dat nog
niet iedereen het bedrag heeft
aangepast en verzoeken iedereen die
het bedrag per bank/giro aan ons
overboekt het bedrag alsnog even
aan te passen.

Op de laatste pagina van deze
nieuwsbrief staan de prijzen
vermeld.

Natuurlijk kunt u ons ook machtigen

Onder het toeziend oog van “knappe

om de incasso automatisch door ons
te laten afschrijven, bij betaling per
jaar krijgt u dan van ons een korting
van € 15,00.

Dick” is deze foto gemaakt van de
nieuwe winnaars.

En u kunt ook zelf de betaling aan

2. Budokamp 2017

Het Budokamp 2017 zit er weer op,
wij hebben in het Pinksterweekend
in Otterlo doorgebracht samen met
55 deelnemers en 17 begeleiders.
Iedereen was het er over eens dat
het kamp een groot succes is
geweest, en velen hadden toch wel
spijt niet mee te zijn gegaan.

De foto’s zijn van de website te
downloaden vanaf volgende week,
deze staan hier
http://www.budoryurotterdam.nl/w
ebsite/hier-vind-u-de-link-naaronze-fotoalbums/

Ook kan men mij een USB stick
geven met de naam erop, en dan zal
ik de foto’s op de stick plaatsen.

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.

4. Ouder/Kind les gaat niet
door

In een eerdere Nieuwsbrief hadden
we laten weten dat we op 1 juli in
de dojo van de Merkelbachstraat als
afsluiting van ons seizoen een
Ouder/kind les zouden hebben, maar
door de vele activiteiten van de
afgelopen weken gaan we dit op een
later tijdstip doen, hiervan zal men
in een volgende nieuwsbrief meer
over horen.

Op zaterdag 1 juli zullen wij wel in

13:30 – 14:30 uur AIKIBUDO
Met de opbrengst kunnen wij weer
strandtraining voor iedereen vanaf 9
geld opzij leggen om een volgend
kampweekend te kunnen bekostigen. jaar

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,
zodat ik deze weer kan aanvragen
betalingen zullen door een
automatische incasso worden geint,
graag ontvang ik een mailtje met de
naam van de loten verkoper.

Ook zullen wij weer een prijs ter

de dojo van de Merkelbachstraat een beschikking stellen voor die
lotenverkoper die de meeste loten
spellen dag voor de jeugd houden,
deze zullen gewoon tijdens de lessen voor ons verkocht heeft.
plaats vinden, voor de senioren zal
deze training een uurtje zijn, deze
6. Strandtraining 2017
dag stoppen we om half 2.
Op zaterdag 26 augustus (ipv 19

5. Loten verkopen

augustus) gaan we het
trainingsseizoen openen met onze
jaarlijkse strandtraining op het
strand van Ouddorp aan de
Vrijheidsweg 2. Deelname is voor
alle leden van Budo Ryu Rotterdam.

Locatie strand – Vrijheidsduinpad –
Ouddorp

7. Nationale sportweek

De stad Rotterdam is host city van
de Nationale Sportweek. Dit jaar
vindt de veertiende editie van de
Nationale Sportweek plaats van 9 tot
en met 17 september.

Dit betekend dat men bij ons zich in
deze week kan aanmelden om tot de
herfstvakantie voor een klein bedrag
inclusief leenpak kan meedoen aan
een sport van hun keuze, dit geldt
natuurlijk ook voor senioren
deelnemers.

In de volgende nieuwsbrief zal hier

Kosten van deze happening, (alweer meer uitgebreid op ingegaan
de 18e keer) is € 7,00 per persoon
dit is inclusief een lunch (2 broodjes
en wat te drinken).

Wij hebben 4 jaar geleden voor de
eerste keer meegedaan en 2 jaar
geleden ook, nu willen wij weer
meedoen, en wil ik alle leden van
onze vereniging vragen ons te helpen
door in ieder geval 1 boekje met
loten te verkopen.

PROGRAMMA: (onder voorbehoud)
11:00 – 11:30 uur JUDO strandtraining
voor 3 en 4 jaar
11:30—12:30 uur JUDO strandtraining
voor iedereen vanaf 5 jaar tot…...
12:30 – 13:30 uur JIU-JITSU
strandtraining voor iedereen vanaf 7
jaar

worden.

8. Wedstrijd agenda
Vanentoernooi in
Hoogvliet. Kijk op de
onderstaande pagina
voor mee
informatie.

Zondag 25 juni aanstaande is de
laatste van dit seizoen.
https://www.facebook.com/BudoVe
renigingHoogvliet

De beoordelaars bewaken de
wedstrijden naar een goed verloop in
veiligheid.
De judoka,s geven zelf aan wie er
De wegingen zullen ongeveer 15 – 30 gewonnen heeft. Bij problemen
hierin, zal de beoordelaar aangeven
minuten voor aanvang van de
wie de winnaar is, melden bij de
wedstrijden plaatsvinden.
pouletafel en na dat deze zijn
Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00
gedraaid, komt er een 1ste t/m de
per persoon. (bij inschrijving te
5de plaats uit voor de prijsverdeling.
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

Inschrijving bij ons tot WEEK 37
-13 september 2017

KOSTEN voor DEELNAME ZIJN € 5,00

Zaterdag 7 oktober 2017
er 3 pilot,s Randori
toernooien gehouden,
welke zeer goed zijn
aangeslagen bij de
beginnende judoka.
Ook bij To-Uchi gaan ze dit jaar
deze NIEUWE OPZET samen met de
wedstrijden te laten plaatsvinden,
om er met elkaar een fijne
wedstrijddag van te maken voor de
beginnende en met iets meer
ervaring hebbende judoka.

Er zal worden gewerkt met twee
koppels per wedstrijdgedeelte, 2
beoordelaars en 2 minuten
wedstrijdtijd, waar na het score van
een vol punt gewoon weer door
gejudood mag worden tot de tijd
voorbij is.

Er is een 1ste, 2de, en 3de prijs
beschikbaar per poule van 5 judoka’s
en alle deelnemers ontvangen een
herinnering aan deze wedstrijd
OFFERWORPEN – ARMKLEMMEN – en
VERWURGINGEN zijn VERBODEN op
deze wedstrijddag

De judoka draagt op de wedstrijddag
ALLEEN een WITTE of RODE BAND
KOSTEN voor DEELNAME ZIJN € 5,00
(Obi) en brengen deze zelf mee op
PER JUDOKA.
deze wedstrijddag.

PER JUDOKA

Op dit moment zijn

Inschrijving bij ons tot WEEK 37
-13 september 2017

Zaterdag 7 oktober 2017
39ste “ITSUMO

9. Sponsoring en Sponsors
gezocht
Om al onze eigen
activiteiten te
kunnen blijven
organiseren zijn
wij nog altijd op zoek naar nog wat
sponsoren.

OTAGAI O

Nu hopen wij via deze weg nog een

SONKAI SHIAI”

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

39ste “het Altijd
Respect Voor Elkaar Toernooi”

Deze wedstrijddag is bedoeld voor

Maar ook voor andere door ons te

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

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.

10. Wist U dat…?

Op maandagavond geeft Samantha
Daelman op de locatie
Merkelbachstraat 4 op van 20:0021:00 uur het ZUMBA, lekker
bewegen op ritmische muzikale
klanken op 3, 10, 17 en 24 juli gaan
deze lekker door. Er is nog altijd
plaats voor een ieder die lekker wil
bewegen.

Samantha en wij erover aan het
nadenken zijn misschien ook met
jeugd Zumba te starten, misschien al
na de vakantie. Zijn er
jongens/meisjes die hier interesse in
hebben laat het ons dan even weten.

Iedereen een fijne zomer vakantie
gewenst en we hopen iedereen in
augustus op het strand te mogen
begroeten, en anders in september
weer op de TATAMI.

Redactie:
Dick van der Meer

CONTRIBUTIE PRIJSLIJST 2017
Tuimel Judo
3 jaar
€ 13,00
Pre-Judo
4 jaar
€ 16,00
Judo 5,6,7 jaar
€ 20,00
Judo 8,9,10 jaar
€ 20,00
Judo 11 tot 15 jaar
€ 20,00
Judo Senior 16 en 17 jaar € 23,50
18+
€ 28,00
Jiu-Jitsu 7,8,9 jaar
Jiu-Jitsu 10 tot 15 jaar
Jiu-Jitsu Senior 16 +

€ 21,50
€ 21,50
€ 28,00

Aikibudo 9, 10, 11 jaar
Aikibudo 12 t/m 15 jaar
Aikibudo 16 +

€ 21,50
€ 21,50
€ 28,00

