
 

 

 

 

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

Aanstaande zaterdag zal op 

Radio Rijnmond in een 

rechtstreekse uitzending de 

winnaar bekend gemaakt worden 

van de verkiezing “ons kluppie 

2013”.  

De uitzending is van 14:00-17:00 

uur en de uitslag zal om ongeveer 

16:45 uur door Deborah 

Gravensteijn worden bekend 

gemaakt. 

Wij laten het jullie zo snel 

mogelijk weten of we in de 

prijzen gevallen zijn. 

 

Judo vanen toernooi 
 

Een aantal kinderen die aan de 

wedstrijdtrainingen meedoen , doen 

ook mee aan het vanentoernooi in 

Hoogvliet. Afgelopen maandag 20 

mei was het de 2
e
 keer dat 

deelnemers hebben meegedaan. 

Doel van het vanen toernooi is de 

Judoka meer wedstrijdervaring op 

te laten doen. Afgelopen maandag 

hebben Yassine Chahdi, Giulia de 

Kreuk, Soufian Chahdi en Fabio de 

Kreuk hebben hun eerste Gele 

medaille behaald.   

 

 

De laatste van het seizoen zal 

op zondag 16 juni aanstaande 

zijn. Mochten er nog nieuwe 

deelnemers mee willen doen, 

laat dit dan even aan de 

meester weten. 

Werpen voor KIKA. 

Als vereniging lijkt het ons leuk 

om ook iets voor het goede 

doel te doen, en door de vele 

jeugdleden die wij hebben, is 

KIKA natuurlijk een mooi doel 

om hier een keer tijd en 

aandacht aan te besteden. Je 

kunt je nog tot volgende week 

aanmelden om je te laten 

gooien voor KIKA. 

 



 

 
 

Hoe werkt het: net als de minuut 

bij de examens, 2 deelnemers 

geven aan het aantal worpen die 

ze samen zullen halen en laten zich 

per worp door een aantal 

sponsoren betalen. 

Om het wat eenvoudiger te maken 

hebben wij 2 opties neergezet. 

ACTIE 1: maak de zelfde worp 

maken in 1 minuut voor € 0,20 per 

worp. 

ACTIE 2: maak verschillende 
worpen in 1 minuut voor € 0,50 
per worp. 
Wanneer: op woensdag 26 juni en 
zaterdag 29 juni hebben we deze 
actie gepland. 
Graag wil ik komende week weten 
wie van de judoka’s aan deze 
actie willen meedoen. 

Data examens 
Dinsdag 18 juni 2013  

18:00-19:00 uur JIU-JITSU examens jeugd 

19:00-20:00 uur JUDO examens senioren 

 20:30-22:00 uur AIKIBUDO examens 

senioren 

Woensdag 19 juni 2013  

20:30-22:00 uur JIU-JITSU examens 

Vrijdag 21 juni 2013  

17:30-18:30 uur examen 3e certificaat 

JIU-JITSU 

18:30-19:30 uur JIU-JITSU examens 
jeugd 

19:30-20:30 uur JIU-JITSU examens 
senioren 

Zaterdag 22 juni 2013 

09:30-15:00 uur JUDO examens jeugd 

tot 15 jaar 

  

 Strandtraining 

Het einde van het seizoen nadert 

alweer erg snel en dit betekend dat 

wij weer de strandtraining gaan 

organiseren. 

Wanneer: op zaterdag 13 juli 

Waar: Beachclub ’t Gorsje Ouddorp 

De indeling en de tijden worden zo 

spoedig mogelijk bekend gemaakt. 

CHU YU DO: 

 19:30-20:45 uur in 

Kralingen.  

 

Waar: Kralingen 

Wanneer: donderdag  

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. 

JIU-JITSU: 

 
Waar: Alexanderpolder en 

Kralingen  

Kosten: tot 15 jaar € 19,50 p.m. 

vanaf 16 jaar € 26,00 p.m. 

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. 

 

 
Redactie: Dick van der Meer 

 

   


