
 

 

 

 

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. 

 

. 

Genomineerd voor “Ons Kluppie 2013” 

Maart 2013 

Attentie! Uw vereniging heeft nog 

tot vrijdag 1 maart de kans zich in 

te schrijven voor Ons Kluppie 

2013 en zo mee te dingen naar 

2.500 euro en een tv-uitzending 

op RTV Rijnmond. Denken jullie 

‘de leukste club van Rotterdam’ te 

zijn? Onderbouw dat vol 

enthousiasme in de aanmelding. 

Uit de inzendingen selecteert de 

jury tien verenigingen die in 

aanmerking komen voor Ons 

Kluppie 2013 . 

Daarna wordt het echt spannend. 

De tien genomineerde 

verenigingen kunnen tijdens een 

eigen radioreportage bij RTV 

Rijnmond tonen wat zij zoal in 

hum mars hebben. Na de eerste 

uitzending is het publiek in de 

gelegenheid te stemmen. Het 

oordeel van de jury weegt ook 

mee. De winnaar wordt 

bekendgemaakt op 

zaterdag 25 mei. 

 

En nu het volgende 

bericht ontvangen.  

Gefeliciteerd, uit de vele 

inzendingen voor Ons 

Kluppie hebben we een 

selectie gemaakt en uw 

vereniging is één van de 

10 genomineerden! De 

aanmeldingen waren dit 

jaar gevarieerd en zeer 

sterk, waarvoor onze 

complimenten. 

Binnenkort nemen wij 

contact met u op om een 

afspraak in te plannen 

voor het maken van de 

reportage bij u op de club. 

http://www.budoryurotterdam.nl/website/wp-content/uploads/2013/03/van-harte.jpg


 

 

Voor meer informatie over de tien 

geselecteerde verenigingen en 

het vervolg van Ons Kluppie 2013 

kunt u alles volgen via 

op www.rotterdamsportsupport.nl,

 www.facebook.com/sportsupport 

of op Twitter via 

@RdSportsupport. 

De strijd is losgebarsten!  

Wie wordt Rotterdams 

leukste 'kluppie' in 2013? 

Stem nu op jouw favoriet! 

Deze stemmen tellen mee in 

de officiële telling. 

www.facebook.com/sportsupport 

 

 

CHITARI Judo toernooi 

Op 13 april 2013 

organiseert  Budo 

school Hans Roos 

een Judo toernooi.  

 

Dit is een recreatief judotoernooi 

voor judoka’s geboren 2006-1997 

wedstrijden in poule systeem 

indeling poules op leeftijd , 

gewicht en wedstrijd ervaring 

In de Dojo van “BUDO HANS 

ROOS” aan de Burg. 

Diepenhorstsingel 4 te Oud-

Beijerland  

let op! nr. 4 wordt nog niet 

herkend door de meeste 

navigatiesystemen, het is gelegen 

tegenover de ijsbaan!  

Er kunnen maximaal 150 judoka’s 

aan ons toernooi meedoen, entree 

en parkeren is gratis. 

Inschrijfgeld: 8 euro. 

Inschrijfformulieren bij ons 

verkrijgbaar.  

Aanmelden voor 25 maart bij ons. 

De inschrijving moet uiterlijk op 

30 maart 2013 daar binnen zijn.   

                                                                                        

Wedstrijden voor “Ons Kluppie 

2013” 

Op zaterdag 20 april aanstaande 

houden wij Judo en Jiu-Jitsu 

wedstrijden voor alle leden van 

de vereniging. Op deze dag zal 

Radio Rijnmond verslaggeefster 

Deborah Gravensteijn live verslag 

komen doen voor de verkiezing 

van “Ons Kluppie 2013” 

 

Inschrijving sluit op 6 april 

aanstaande, na deze datum zullen 

geen inschrijvingen worden 

aangenomen. Vanaf  14 april 2013 

wordt de indeling op onze 

website 

www.budoryurotterdam.nl 

bekend gemaakt. 

Wij hopen dat er velen aan dit 

toernooi mee willen doen. 

 

Indeling iets anders op 20 april 

Wij hebben van Radio Rijnmond 

te horen gekregen dat de 

opnamen van 14:00-17:00 uur live 

opgenomen zullen worden. Dit 

betekend om ons op de beste 

manier te verkopen dat we de 

grootste groepen, en dus je 

jongste deelnemers later willen 

laten beginnen. 

Voorlopige invulling: 

10:00 uur aanvang toernooi 

senioren vanaf 16 jaar en ouder. 

11:30 uur Judo vanaf 14 jaar. 

12:30 uur Judo vanaf 11 jaar. 

13:30 uur Judo vanaf 5 jaar en Jiu-

Jitsu Duo-Games. 

15:00 uur Judo vanaf 8 jaar. 

16:45 uur afsluiting toernooi. 

Tussen de wedstrijden door 

willen wij ook proberen om wat 

demonstraties van de diverse 

sporten te tonen. Dit is een beetje 

zoals ik het in mijn hoofd heb 

zitten, maar alles is natuurlijk 

afhankelijk hoeveel deelnemers 

zich er voor deze speciale dag 

zullen inschrijven. 

Overzicht van de diverse sporten 

bij onze vereniging. 

Bij onze vereniging worden op 

beide locaties diverse sporten 

verzorgt, hieronder een overzicht. 

 

 

 

http://www.rotterdamsportsupport.nl/
http://www.facebook.com/sportsupport
http://www.facebook.com/sportsupport
http://www.budoryurotterdam.nl/


 

 
CHU YU DO: 

Op donderdagavond 

op de locatie 

Kralingen wordt het 

Chu Yu do gegeven. 

 

Wilt u eens een les mee komen 

doen, bent u natuurlijk van harte 

welkom van 19:30-20:45 uur in 

Kralingen.  

Waar: Kralingen 

Wanneer: donderdag 19:30-21:45 

uur  

Wie: senioren vanaf 16 jaar 

Kosten: vanaf 16 jaar € 26,00 p.m. 

 

AIKIBUDO: 

 

 

Waar: Kralingen 

Wanneer: dinsdag 20:30-22:00 uur 

woensdag 19:00-20:30 uur 

Wie: senioren vanaf 15 jaar 

Kosten: tot 15 jaar € 19,50 p.m. 

Vanaf 16 jaar € 26,00 p.m. 

Wilt u eens een les mee komen 

doen, bent u natuurlijk van harte 

welkom in Kralingen.  

JIU-JITSU: 

 
Waar: Alexanderpolder en 

Kralingen  

Kosten: tot 15 jaar € 19,50 p.m. 

vanaf 16 jaar € 26,00 p.m. 

Wilt u eens een les mee komen 

doen, bent u natuurlijk van harte 

welkom in de Alexanderpolder of 

Kralingen.  

JUDO: 

Waar: Alexanderpolder (1) 

Kralingen (2) 

Kosten: 3 en 4 jaar € 14,00 p.m.  tot 

15 jaar € 18,00 p.m.   vanaf 16 jaar 

€ 21,50 p.m.  vanaf 18 jaar € 26,00 

p.m. 

Wilt u eens een les mee komen 

doen, bent u natuurlijk van harte 

welkom in de Alexanderpolder of 

Kralingen.  

 

Fit, Veilig en Valbreken voor 

senioren. 

Fit,  Veilig  en  Valbreken  is  

ontwikkeld  door  de  JBN  en  is  

de opvolger  van  het  Fit  &  

Veilig, dat  ooit  in  samenwerking  

met  de NVJJL  is  ontstaan.   

Fit  Veilig  en  Valbreken  is een 

erkende interventie  op  de  

NIOC*NSF  Sportmenukaart ter 

bevordering en/of verbetering van 

het beweeggedrag van senioren. 
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