
 

  
 

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 herfstvakantie is alweer bijna 

voorbij, iedereen heeft hopelijk van 

het “mooie”  weer kunnen genieten. 

Enkele mededelingen voor onze 

leden en hun ouders. Op zaterdag 

23 november zullen wij weer ons 

Sinterklaas toernooi organiseren.  

Dit jaar zal het in 3 onderdelen 

worden gehouden, het Judo 

gedeelte voor iedereen vanaf 5 jaar, 

het Jiu-Jitsu Duo Games gedeelte 

voor iedereen vanaf 7 jaar. En 

nieuw dit jaar zullen wij voor de 

tuimeljudoka’s vanaf 3 jaar valbreek 

wedstrijden organiseren. 

Aanmelden kan tot 9 november 

aanstaande. 

Ook gaan wij weer onze examens 

in de maand december 

organiseren, de datum zal zijn 

zaterdag 7 december aanstaande. 

De kosten zullen zijn € 5,00, maar 

bij het behalen van een band dient 

er € 6,50 te worden bijbetaald voor 

de levering van band/diploma. 

 

Ook willen wij op vrijdag 20 

december voor alle leden voor 

de eerste keer een kerstdisco 

organiseren, het 1
e
  deel voor 

de jongste deelnemers en het 

2
e
 deel zal voor de jeugd vanaf 

11 jaar zijn. Avond zal om 23:00 

uur afgelopen zijn, graag willen 

wij van jullie een reactie of men 

het een leuk initiatief vind en of 

men daarbij aanwezig zal zijn. 

Ook gaan wij kijken of er 

voldoende belangstelling is om 

eens een kamp voor alle Judo, 

Jiu-Jitsu en Aikibudo 

beoefenaars te organiseren, 

misschien wel in de maand 

augustus, maar ook het 

Pinksterweekend zou tot de 

mogelijkheden kunnen behoren.  

Natuurlijk zoeken we dan ook 

mensen die ons hierbij kunnen 

ondersteunen, zowel onder de 

leden als hun ouders. 

Ook hier op zouden wij graag 

jullie reacties zo spoedig 

mogelijk willen ontvangen, deze 

mogen via de mail verzonden 

worden naar 

budoryurotterdam@gmail.com  
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Administratieve mededelingen. 

 

Wij hebben het in de vorige 

nieuwsbrief al gemeld, maar wij 

zullen met ingang van januari 2014 

de contributie helaas ook gaan 

verhogen, hierover wordt u in de 

volgende nieuwsbrief verder van op 

de hoogte gesteld.  

 

Wij verzoeken u, 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.  

 

Gelukkig hebben er al een groot 

aantal zich aangemeld om de 

betaling door ons automatisch te 

laten incasseren, maar natuurlijk 

kunt u ook zelf de betaling aan ons 

over maken op giro 2252228. 

Wedstrijd trainingen. 
 

Op de locatie 

Kralingen zijn we 

weer gestart met de 

wedstrijdtraining 

voor de Judoka en 

Jiu-Jitsuka die een extra training 

gericht op de Judo en Jiu-Jitsu 

wedstrijden die we het komende 

seizoen weer zullen organiseren en 

bezoeken.   

 

Indeling volgende leeftijden, 

groep 1: Judo 7,8 en 9 jaar.      

groep 2: Judo 10,11,12, 13 jaar en 

ouder. (indeling gewijzigd) 

groep 3: Jiu-Jitsu vanaf 7 jaar.  

Iedereen mag zich inschrijven voor 

de trainingen, belangrijk is wel dat 

de trainingen als men zich heeft  

aangemeld deze ook echt gevolgd 

gaan worden.  

Aanmelden kan nog atijd via  

www.budoryurotterdam.nl o.v.v. 

naam, leeftijd en locatie.  

Kijk vanaf aanstaande maandag op 

de website voor de indeling en 

data. 

 Wedstijden To-

Uchi Ridderkerk. 
 

We hebben 19 

deelnemers 

ingeschreven bij het Judo toernooi 

op zaterdag 9 november 2013 in 

Ridderkerk.  

Vanen toernooi Hoogvliet 
 

Vanentoernooi Hoogvliet gaat weer 

beginnen. 

24 November 2013 

 

Het programma is als 

volgt: 

leeftijd Aanvang 

wedstrijden 

6 – 7 jaar 9:30 

8 – 9 jaar 11:15 

10 – 15 jaar 13:30 

De wegingen zullen ongeveer 15 – 

30 minuten voor aanvang van de 

wedstrijden plaatsvinden. 

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00 per 

persoon. (bij inschrijving te voldoen)  

Voorheen was het € 3,00 maar die 

euro die er bij is gekomen wordt 

gedoneerd aan de stichting JC 

Dragon’s Heart Foundation Europe. 

 

 

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 

 

Sponsoren gezocht 
Om alle activiteiten te kunnen  

blijven organiseren zoeken wij nog 
wat sponsoren, het afgelopen jaar 
heeft Martin van het bedrijf DS 
projecten http://www.dsprojekten.nl/ 
ons het bedrag gesponsord om de 
oude matten in de Alexanderpolder 
te vervangen waarvoor nogmaals 
onze dank, en heeft ons voor het 
komende jaar weer een toezegging 

gedaan.  

En Nicolas van  Little rockets studios 
http://www.littlerocketstudios.com/ 

die al jaren geleden onze website 
hebben ontwikkeld en ons hierin nog 

altijd ondersteunen. 

En natuurlijk mag ik Bram van 

Backstage Facilities BV 
http://www.backstagebv.nl/ niet 
vergeten die al een aantal jaren de 
geluidsinstallatie tijdens onze 
wedstrijden voor ons regelt.  

Nu hoop ik via deze weg nog een 

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

Maar ook voor het door ons te 

organiseren 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 

http://www.budoryurotterdam.nl/
http://www.budoryurotterdam.nl/
http://www.dsprojekten.nl/
http://www.littlerocketstudios.com/
http://www.backstagebv.nl/
mailto:budoryurotterdam@gmail.com


 

 

 

JBN “de Club Centraal” 
De Judo Bond 

Nederland (JBN) gaat 
het verder  met het 
project genaamd “De 
Club Centraal” haar 
dienstverlening aan de 

aangesloten clubs en leden 
aanzienlijk verbeteren en 

uitbreiden.  

Wij sluiten ons aan bij dit initiatief 

om zo onze leden veel extra 
voordelen te bieden. 
Dit betekent dat alle leden van Budo 
Ryu Rotterdam die aan aikibudo, 
jiujitsu en/of judo doen per 1 
januari 2014 ook lid kunnen zijn van 
de judobond.  

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. 

Naast alle extra voordelen die bij 

het JBN lidmaatschap horen, is het 
nu extra aantrekkelijk om lid te 
worden. Omdat wij als club  deze 
actie ondersteunen van de JBN  
betaal je nu geen inschrijfkosten     
á € 11,35.  
 

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.  

JBN “jeugd JUDO 

scheidsrechter ” 
Beste Judo beoefenaar, 

Interesse voor de cursus jeugd 

judoscheidsrechter. In twee 
middagen worden de kandidaten 
opgeleid tot jeugd judo 
scheidsrechter. Naast dat de 
kandidaten het leuk vinden om te 
arbitreren heeft wij als vereniging 
ook een voordeel bij (jeugd) 
scheidsrechters, zij kunnen u op een 
goede manier helpen bij de 
clubkampioenschappen. Zij worden 
continue op de hoogte gebracht van 
de wedstrijdregels, de veranderingen 
en de aandachtsgebieden, 
bijvoorbeeld negatief judo en arm 

om de nek.  

Een deelnemer is tenminste 14 jaar 

en in het bezit van de 2e kyu 
(blauwe band) judo.  

De cursus bestaat uit twee middagen 

met een theoriegedeelte waarbij 
uitgebreid stil wordt gestaan bij de 
wedstrijdregels en alles daar 
omheen. En natuurlijk wordt ook in 
de praktijk geoefend met randori-
wedstrijden. De cursusdata zijn op 
14 en 21 december.  

Aanmelden kan bij Taco van den 

Broek, dscjzh@gmail.com en laat het 
mij ook even weten als je hier 

belangstelling voor hebt. 

http://www.jbn.nl/
dscjzh@gmail.com


 

 

 

 

CHU YU DO: 

 19:30-20:45 uur in 

Kralingen.  

 

Waar:   Kralingen 

Wanneer:  donderdag  

Wie:   senioren va 16 jaar 

Kosten:  16 jaar € 26,00 p.m. 

Wilt u eens een les mee komen 

doen, bent u natuurlijk van harte  

welkom in Kralingen.   

Aanbieding voor senioren, Om eens 

te kijken of het Chu Yu do iets voor u 

is kunt u 8 lessen tot aan de kerst 

vakantie meedoen voor € 30,00   

 
 

 

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.   

 

Aanbieding voor senioren, Om eens 

te kijken of het Aikibudo iets voor u 

is kunt u 8 lessen tot aan de 

kerstvakantie meedoen voor  

€ 35,00 (inclusief leenpak)  

 

OPTIE: jeugd Aikibudo vanaf 10  

jaar tot 14 jaar, op donderdag van  

18:30-19:30 uur, graag via de mail  

budoryurotterdam@gmail.com 

aanmelden.  

 

Kennismakingsprijs: trainen tot de  

kerstvakantie (8 lessen) € 20,00. Wij 

kunnen starten als er minimaal 6 

deelnemers zijn.  

JIU-JITSU: 

 
Waar:   Alexanderpolder   

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.   

Aanbieding voor senioren, Om eens 

te kijken of het Jiu-Jitsu iets voor u 

is kunt u 8 lessen tot aan de 

kerstvakantie meedoen voor  

€ 35,00 (inclusief leenpak)  

JUDO: 

 
Waar:   Alexanderpolder   

Kralingen   

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.   

Aanbieding voor senioren, Om eens 

te kijken of het Judo iets voor u is 

kunt u 8 lessen tot aan de 

kerstvakantie meedoen voor 

 € 35,00 (inclusief leenpak)  

 

 
Redactie: Dick van der Meer 
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