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1.

Vers van de pers

De meivakantie zit er al weer op en

Vanaf oktober

2015 geeft
Samantha
we gaan weer langzaam richting de
zomervakantie. Zoals men weet zijn Daelman op de
locatie
wij in de maanden juli en augustus
gesloten, maar ook dit jaar wil ik de Merkelbachstraat
4 op
mogelijkheid bekijken of er nog
belangstelling bestaat of gedurende maandagavond
4 keer door te trainen, hierover later van 20:00-21:00
uur ZUMBA, lekker
meer.
bewegen op ritmische muzikale
En op 28 mei zal duidelijk zijn of wij klanken. Er is nog altijd plaats voor
een ieder die lekker wil bewegen.
dit jaar het leukste kluppie van
Rotterdam zijn, dan zullen we bij de
uitslag horen, er kan nog tot 23 mei De wedstrijden op 9 april waren dit
jaar ook zeker weer geslaagd te
op ons gestemd worden.
noemen, door de indeling en
demonstraties was het de gehele dag
lekker druk en gezellig, ik denk dat
we dit vaker op deze manier, met
demonstraties van de diverse sporten
zullen neerzetten, en willen
iedereen die ons die dag heeft
geholpen nog even hartelijk danken.
http://www.rotterdamsportsupport.
nl/stemmen-ons-kluppie-2016/

De judo examens tot 15 jaar zullen
op zaterdag 18 juni aanstaande in

Op de website van Rotterdam sport de dojo van de Alexanderpolder
support staat een verslag met

foto’s van de dag die in het kader
van “ons kluppie 2016”
gepresenteerd.
http://www.rotterdamsportsupport.
nl/actueel/kluppie-aflevering-5budo-ryu/
http://www.rijnmond.nl/nieuws/141
025/Ons-Kluppie-2016-aflevering5-Budo-Ryu-Rotterdam

plaatsvinden, deelnemers krijgen via
de mail het examenformulier
toegezonden. Graag het verzoek
deze uit te printen en zo spoedig
mogelijk bij ons in te leveren.

Om deel te mogen nemen aan het
examen dient de kandidaat 80% van
de lessen te hebben gevolgd, tevens
zullen wij vanaf 3e kyu (groene band)
een proefexamen afnemen om te
kijken of de kandidaat voldoende is

voorbereid voor het volgende
examen.

Voor de Judo senioren examens en
de Jiu-Jitsu examens (zie data op de
website) zullen de kandidaten die
examen mogen doen van ons een
inschrijfformulier uitgereikt krijgen.

2. Administratieve
mededelingen.
Wij moeten met ingang van
september helaas de contributie iets
verhogen, dit omdat de gemeente
Rotterdam heeft medegedeeld dat
ook de zaalhuur weer omhoog zal
gaan.

Op jaarbasis zal de contributie voor
alle sporten € 5,00 omhoog gaan, dit
komt dan neer op € 0,50 per maand.

Wij verzoeken u, altijd uw

NL72 INGB 0002 2522 28, wij
Onderstaand de (voorlopige
verzoeken u dan wel deze betaling in indeling)
de eerste week van de
Tuimel Judo 10:00-10:30 uur
Pre-Judo 10:30-11:00 uur
contributiemaand aan ons over te
Judo 11:00-11:45 uur
maken.
Aikibudo 12:00-12:45 uur
Jiu-Jitsu 13:00-13:45 uur
3. Nieuw logo
Graag zou ik willen vragen om
deelnemers in de diverse leeftijden
In het kader van ons 45 jarig
en sporten die op deze dag samen
bestaan hadden wij ons logo laten
met hun ouders willen meedoen,
oppimpen en het
zich via onderstaand mailadres aan
resultaat is
te melden.
budoryurotterdam@gmail.com
zeker heel mooi
geworden (dank aan Wij zullen zorgen dat er voor de
Nicolas Dias)
deelnemende ouders een judopak
beschikbaar is.

Vanaf
afgelopen
maart hebben
we ook ons
logo laten
borduren
welke dan op het judopak genaaid
kunnen worden, kosten voor deze
zullen zijn € 3,00.

contributiekaart altijd mee te nemen
zodat deze kan worden
Op een nieuw judo pak zullen
afgestempeld.
emblemen standaard er op zitten.
Indien u deze kwijt bent, kunt u er
een aanvragen via ons mailadres
4. Ouder/kind lesdag
www.budoryurotterdam.nl
Alexanderpolder
onder vermelding van de naam van
de leerling en de trainingslocatie.
Dit jaar zullen wij
het seizoen afsluiten
op zaterdag 2 juli
Ook kunt u ons machtigen de incasso
voor alle leden in de
automatisch te laten afschrijven, per
dojo van de
jaar krijgt u dan van ons een korting
Alexanderpolder met Ouder/kind
van € 15,00 per jaar.
lessen in het Aikibudo, Jiu-Jitsu en

Natuurlijk kunt u ook zelf de
betaling aan ons over maken op giro

Judo.

5. Strandtraining

De Strandtraining doen we, na het
mooie weer bij de strandtraining van
2015 niet meer begin juli, (koude
zee temperatuur) maar weer als
opening van het nieuwe seizoen en

de datum is zaterdag 20 augustus
(begin nieuwe schooljaar)
Hopelijk zullen we weer net zulk
lekker weer mogen hebben als de
laatste keer.

6. Zomer trainingen

14:00-15:00 uur Judo 5,6,7 jaar,
15:00-16:00 uur Judo 8,9,10 jaar,
16:00-17:00 uur Judo 11 t/m 15
jaar, 17:00-18:00 uur Jiu-Jitsu
vanaf 8 jaar.

Kosten zullen zijn € 6,00 en dient

bij vooruitbetaling te worden
voldaan, maar daarvoor mag er aan
Het is nog maar 2 maanden en dan is Judo als Jiu-Jitsu deelgenomen
worden.
het weer zomervakantie, en ik wil
toch weer even inventariseren of er
behoefte is om door te kunnen
Graag ontvang ik het via de mail
trainen tijdens deze komende
verspreide inschrijfformulier, en
vakantie.
graag voor 15 juni deze bij mij in te
leveren.

Men kan zich inschrijven voor de

volgende data: 12 juli, 23 en 30
augustus de locatie is de dojo van
Kralingen.

De indeling zal onder voorbehoud

zijn, 19:00-20:00 uur Aikibudo,
20:00-21:00 uur Judo, 21:00-22:00
uur Jiu-Jitsu
Kosten zullen zijn € 7,50 per
aangemeld lesuur, en dient bij
vooruitbetaling te worden voldaan.
Graag ontvang ik het via de mail
verspreide inschrijfformulier, en
graag voor 15 juni deze bij mij in te
leveren.

Ook wil ik voor de jeugd deze

mogelijkheid bieden om in de
vakantie door te trainen, dit zal op
de woensdag zijn 6 juli, 24 en 31
augustus de locatie is of de dojo
Kralingen/Alexanderpolder

De onderstaande indeling als er
voldoende deelnemers zich
aanmelden zal onder voorbehoud,

7. Pagina op website met
link foto’s activiteiten

Op de website hebben we een

pagina gezet waarop de foto’s die bij
de diverse activiteiten binnen onze
vereniging gemaakt worden
geplaatst zullen worden.

van ons mogelijk diverse activiteiten
bijvoorbeeld een kampweekend,
kerstdisco of een natte judotraining
willen helpen organiseren.

Minimaal 4 en maximaal 6 personen

die de organisatie op zich willen
nemen van het vinden van een
geschikte locatie, inventariseren van
de kosten en boodschappen, en in
overleg met ons periode van het
weekend kan plaats vinden.

Ook het vinden van een of meerdere

sponsoren voor dit kampweekend
kan door deze groep gedaan worden.

Meld je nog voor de zomervakantie
bij ons aan zodat wij nog kunnen
kijken of wij dit jaar nog een kamp
kunnen organiseren.

9. Grote Club Aktie

http://www.budoryurotterdam.nl/websi
te/hier-vind-u-de-link-naar-onzefotoalbums/

Deze foto’s zullen via een link te

bekijken zijn en tevens bestaat er de
mogelijkheid deze daar te
downloaden.

8. GEZOCHT

Wij hebben 2 jaar geleden voor de

eerste keer meegedaan en in 2015
weer meegedaan, dit heeft ons feest
Wij zoeken
ouders/leden ivm het 45 jarig bestaan in ieder
die samen met geval extra inkomsten gegeven en dit
jaar zullen wij weer meedoen.
Patrick de
Jong (die
heeft zich al
Dit jaar zullen wij alleen loten
aangemeld) in online verkopen, alle leden zullen
een groep
hierover via de mail worden
willen vormen geïnformeerd.
die onder
begeleiding

Een lot kost €3,- waarvan maar liefst Bent u minimaal 14 jaar en in het
80% (dat is €2,40) naar de clubkas
gaat.

bezit van de tweede kyu judo?
Meld u dan aan!

Wij hopen dat u hier rekening mee
zal houden.

Tevens zou ik de ouders willen
10. Sponsoring en Sponsors
gezocht
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

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 .

11. Cursus Judo
Scheidsrechter

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

12. 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
wordt tijdens de trainingen en wij
wel merken dat de gezelligheid aan
de kant op sommige momenten iets
te nadrukkelijk aanwezig is.

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.

Bij voldoende belangstelling zal in

Ook de wachtende kinderen van de

het najaar 2016 in het district ZuidHolland weer een cursus judo
arbitrage worden gegeven. De cursus
duurt twee dagdelen.

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.

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.

Ook verzoeken wij de vaders van de
leerlingen, met name op de locatie
Alexanderpolder bij het binnen
komen en het verlaten van de dojo
de dameskleedkamer NIET te
betreden.

Dit verzoek geldt met name vanaf
10:30 uur.
Redactie: Dick van der Meer

