
 

 

            

 

Vers van de pers

De scholen zijn weer even 

begonnen, en voor diegene die zich 

hadden opgegeven hebben we 

afgelopen zaterdag 26 augustus de 

opening van ons nieuwe seizoen met 

de strandtraining die we voor de 18e 

keer hebben op het strand van 

Ouddorp.  

Vanaf vrijdag 1 september 

aanstaande zullen de lessen weer 

starten op de locatie 

Alexanderpolder, vanaf dinsdag 5 

september starten we weer op de 

locatie Kralingen, en de 

Schoolsportvereniging in Crooswijk 

start weer op donderdag 7 

september.  

Afgelopen juni zijn er de Judo 

examens afgenomen voor 

deelnemers tot 15 jaar, de diploma’s 

waren klaar en diegene die hem nog 

niet hebben afgehaald voor de 

vakantie, kunnen deze alsnog 

worden afgehaald, bijbetaling is voor 

de dunne band en diploma € 6,50, 

bij dikke band en diploma is dit       

€ 8,00.  

1.  “Nationale sportweek” 

In de week van 9 tot 

17 september is het 

weer de 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.  

Het doel is om het sporten te 

promoten. Deze week is een mooie 

kans om potentiele Budosporters met 

onze mooie club kennis te laten 

maken. 

Wat kun je in deze week doen, heb 

je een vriendje/vriendinnetje die 

misschien wel eens met het 

Aikibudo, Jiu-Jitsu of Judo mee wil 

doen is deze week een mooie 

gelegenheid. Laat het ons vooraf 

even weten, zodat we kunnen kijken 

of we voor deze introduce een 

leenpak beschikbaar hebben. 

Natuurlijk hebben we dan ook een 

mooie aanbieding voor de 
deelnemers die in deze week zich bij 
ons aanmelden, men kan tot de 
herfstvakantie deelnemen aan de 
trainingen voor € 15,00 inclusief 
gedurende deze periode een 
leenpak. Indien men besluit lid te 
worden na deze periode betaald men 
GEEN € 10,00 inschrijfgeld. 

Deze aanbieding geldt natuurlijk ook 

voor onze seniorlessen, kennis 
maken met het Judo, Jiu-Jitsu of 
Aikibudo tot de herfstvakantie 
inclusief leenpak voor € 25,00.  

Indien men besluit lid te worden na 

deze periode betaald men GEEN      
€ 10,00 inschrijfgeld. 
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2. Grote clubactie 2017 

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.  

Met de opbrengst kunnen wij weer 

geld opzij leggen om een volgend 

kampweekend te kunnen bekostigen. 

 

Een lot kost € 3,00 waarvan maar 

liefst 80% (dat is € 2,40) naar de 
clubkas gaat.  
 

Ik hoor graag voor 9 september 

aanstaande via ons mailadres 
budoryurotterdam@gmail.com wie 
ons wil helpen met de verkoop van 
deze loten, zodat ik de boekjes weer 
kan aanvragen, betalingen zullen 
door een automatische incasso 
worden geint, graag ontvang ik een 
mailtje met de naam van de loten 
verkoper. De start van de verkoop 
van loten begint op zaterdag 16 
september aanstaande. 
 

Ook zullen wij weer een prijs per 

locatie ter beschikking stellen voor 
die lotenverkoper die de meeste 
loten voor ons verkocht heeft. 
 

Er zijn 2 manieren om loten te 

verkopen, onze voorkeur gaat uit 

naar de 2e versie, de incasso door de 
Grote Clubactie. 

1. De vereniging koopt loten in 

voor € 0,60 per stuk en verkoopt 
deze voor € 3,-. Kopers betalen 
contant en krijgen een papieren lot.          
Dit kan ook middels voorinschrijving 
waarbij kopers hun gegevens 
achterlaten in een verkoopboekje en 
bij afgifte van het lot betalen.  

Een verkoopboekje bestaat uit 20 

posities voor lotenkopers en 20 
bedankbriefjes met deurzegels.  

2. De leden gaan met 

verkoopboekjes langs de deuren en 

noteren de gegevens van de 

lotenkopers in de verkoopboekjes. 

Een verkoopboekje bestaat uit 20 

posities voor lotenkopers en 20 

bedankbriefjes met deurzegels. Wij 

van de vereniging registreren de 

gegevens in Mijn Grote Clubactie. De 

Grote Clubactie incasseert eenmalig 

het bedrag bij de lotenkoper, die het 

lotnummer op zijn/haar 

bankafschrift ontvangt. 

3. Superlot 

Het Superlot vertegenwoordigt 50 

reguliere loten. Het lot kan worden 

verkocht aan bijvoorbeeld bedrijven 

in de regio als een soort mini-

sponsoring. Het lot kan contant 

verkocht worden of via eenmalige 

machtiging. De koper ontvangt na 

aankoop een symbolisch Superlot, 

plus 50 papieren loten of de 

lotenrange op zijn/haar 

bankafschrift. 

3. Wedstrijd agenda 

Vanentoernooi in 

Hoogvliet. Kijk op de 

onderstaande pagina 

voor mee 

informatie. 

https://www.facebook.com/BudoVe

renigingHoogvliet 

Deze data zijn alvast in het agenda 

te plaatsen. 

Zondag 17 september 2017 

Zondag 22 oktober 2017  

Zondag 19 november 2017 

Zondag 17 december 2017 

 

LET OP!!  Omdat de eerste twee 
groepen steeds groter worden 
hebben wij besloten om de derde 
groep weer te laten beginnen om 
13:30 uur!! Ook door de drukte is 
er besloten om de wegingen 
plaats te laten nemen in de 
squashzaal in plaats van in de 
grote zaal. 

Er is een nieuw groep toegevoegd 

aan de vanentoernooien speciaal 
voor gevorderden. Deze groep start 
om 13.30 uur en is voor judoka’s die 
al een gouden medaille hebben 
gewonnen maar toch graag een 
partijtje willen blijven judoën op het 
vanentoernooi of judoka’s die al 
langer op judo zitten en beginner af 
zijn, dit is rond half groene band. 
 

De wegingen zullen ongeveer 15 – 30 

minuten voor aanvang van de 

wedstrijden plaatsvinden. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 

per persoon. (bij inschrijving te 

voldoen)  

mailto:budoryurotterdam@gmail.com
https://www.facebook.com/BudoVerenigingHoogvliet
https://www.facebook.com/BudoVerenigingHoogvliet


 

 

      
                            
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  

 

Zaterdag 7 oktober 2017             

Op dit moment zijn 

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.  

De beoordelaars bewaken de 

wedstrijden naar een goed verloop in 

veiligheid.  

De judoka,s geven zelf aan wie er 

gewonnen heeft. Bij problemen 

hierin, zal de beoordelaar aangeven 

wie de winnaar is, melden bij de 

pouletafel en na dat deze zijn 

gedraaid, komt er een 1ste  t/m de 

5de plaats uit voor de prijsverdeling. 

De judoka draagt op de wedstrijddag 

ALLEEN een WITTE of RODE BAND 

(Obi) en brengen deze zelf mee op 

deze wedstrijddag.  

Inschrijving bij ons tot WEEK 37                 

-13 september 2017   

KOSTEN voor DEELNAME ZIJN € 5,00 

PER JUDOKA 

 

Zaterdag 7 oktober 2017              

39ste  “ITSUMO  

OTAGAI  O 

SONKAI  SHIAI” 

39ste “het Altijd 

Respect Voor Elkaar Toernooi” 

Deze wedstrijddag is bedoeld voor  

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 

Inschrijving bij ons tot WEEK 37                 

-13 september 2017   

 

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 

 

KOSTEN voor DEELNAME ZIJN € 5,00 

PER JUDOKA. 

 

4. Wedstrijdtrainingen 

Judo spelletje is 

natuurlijk niet 

alleen het uurtje 

op de vereniging, 

maar ook de uitdaging om datgene 

wat je geleerd hebt eens in de 

praktijk te beoefenen.  

 

Op de locatie Kralingen zijn vanaf 7 

jaar de wedstrijdtrainingen voor de 

Judoka die een extra training gericht 

op de Judo wedstrijden die we het 

komende seizoen zullen organiseren 

en bezoeken. 

Indeling volgende leeftijden,   

groep 1: Judo 7,8, 9  jaar.  

groep 2: Judo 10 jaar en ouder.   

 

Elke groep zal nu 1 keer per 2 weken 

van 18:00-19:00 uur trainen, deze 

data staan vermeld op de website bij 

Agenda.  

 

http://www.budoryurotterdam.nl/website/wp-content/uploads/2012/09/wedsrijdtraining.jpg


 

 

      
                            

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 graag tot 5 

september via  

budoryurotterdam@gmail.com o.v.v. 

naam, leeftijd en locatie.  

Deze trainingen zullen starten  

6 september met groep 1. 

 

De wedstrijdtrainingen in het Jiu-

Jitsu zijn op de locatie 
Alexanderpolder, maandagavond van 
17:45-18:45 uur. Vanaf 4 september 
zullen we starten met het E-Bo 
Battle, en ook deze data zullen op 
de website vermeld worden. 
 

Voor de wedstrijdtrainingen bij 

zowel het Judo als het Jiu-Jitsu is de 
bijdrage voor beide disciplines         
€ 5,00 per maand. 
 

5. Administratieve 

mededelingen. 

 

Zoals eerder gemeld hebben wij met 

ingang van september 2016 de 

contributie moeten verhogen.  

Wij hebben geconstateerd dat nog   

aangepast en verzoeken iedereen die 

het bedrag per bank/giro aan ons 

overboekt het bedrag alsnog even 

aan te passen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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     € 21,50 
Jiu-Jitsu 10 tot 15 jaar      € 21,50 
Jiu-Jitsu Senior 16 +          € 28,00 
 
Aikibudo 9, 10, 11 jaar      € 21,50 
Aikibudo 12 t/m 15 jaar    € 21,50 
Aikibudo 16 +                 € 28,00 

 

Natuurlijk kunt u ons ook machtigen 

om de incasso automatisch door ons 

te laten afschrijven, bij betaling per 

jaar krijgt u dan van ons een korting 

van € 15,00.  

 

En u kunt ook zelf de betaling aan 

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. 

 

 

 

 

 

 

6. 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. 

 

Ook de wachtende kinderen van de 

volgende groep dienen rekening te 

houden en RESPECT te hebben, 

en dus stil te zijn als zij in de zaal of 

kleedkamer wachten tot hun les zal 

starten. 

Wij hopen dat u hier rekening mee 

zal houden. 

Tevens zou ik de ouders willen 

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. 

http://www.budoryurotterdam.nl/


 

 

      
                            

7. Sponsoring en Sponsors 

gezocht 
 

Om al onze eigen 

activiteiten te 
kunnen  blijven 
organiseren zijn 

wij nog altijd op zoek naar nog wat 
sponsoren.  

Nu hopen wij 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. 

8. Wist U dat…? 

Op maandagavond 

geeft Samantha 

Daelman op de 

locatie 

Merkelbachstraat 

4 op van 20:00-

21:00 uur het 

ZUMBA, lekker 

bewegen op 

ritmische muzikale klanken. 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. Zijn er 

jongens/meisjes die hier interesse in 

hebben laat het ons dan even weten. 

 

CHU YU DO: 

  

 

 

Waar:         Kralingen 

Wanneer:    donderdag 19:30-20:45 

uur 

Wie:         Senioren va 16 jaar 

Kosten:       16 jaar € 28,00 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 7 lessen tot aan de 

herfstvakantie meedoen voor           

€ 25,00   

 
 

 

 

 

 

 

 

AIKIBUDO: 

 

Waar:       Kralingen  

Wanneer: dinsdag 20:30-22:00 uur  

    woensdag 19:00-20:30 uur  

Wie:      senioren vanaf 15 jaar  

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 7 lessen tot aan de 

herfstvakantie meedoen voor  

€ 25,00 (inclusief een leenpak)  

 

Aanbieding voorjeugd, Om eens te 

kijken of het Aikibudo vanaf 9 jaar 

kunnen ze 7 lessen tot aan de 

herfstvakantie meedoen 

maandagavond locatie 

Alexanderpolder voor  

€ 15,00 (inclusief een leenpak)  

 

Op woensdagavond van 19:00-20:00 

uur kan er op de locatie Kralingen 

een nieuwe jeugd Aikibudo groep 

worden gestart van 12 tot 15 jaar, 

bij voldoende aanmeldingen kan 

deze tot de herfstvakantie 

proefdraaien. 

 

   

mailto:budoryurotterdam@gmail.com


 

 

      
                            

JIU-JITSU: 

 
 

Waar:   Alexanderpolder   

Kralingen   

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 7 lessen tot aan de 

herfstvakantie meedoen voor  

€ 25,00 (inclusief een leenpak)  
 

Aanbieding voor de jeugd, Om eens 

te kijken of het jeugd Jiu-Jitsu vanaf 

6 jaar iets voor ze is kunnen ze 7 

lessen op de vrijdagavond tot aan de 

herfstvakantie meedoen voor  

€ 20,00 (inclusief een leenpak)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDO: 

 
Waar:   Alexanderpolder   

Kralingen   

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 7 lessen tot aan de 

herfstvakantie meedoen voor 

 € 25,00 (inclusief een leenpak)  

 

Voor alle sporten kunt u zich via de 

mail budoryurotterdam@gmail.com 

bij ons aanmelden, deze mail mag 

aan geïnteresseerden worden 

doorgestuurd. 

 

Redactie:  

Dick van der Meer 

 

 

 

 

mailto:budoryurotterdam@gmail.com

