
April 2019 
editie 3 

Budo Ryu Rotterdam 
De gezelligste vereniging sinds 1970 
2e plaats “ONS KLUPPIE 2013” 
Winnaar “ONS KLUPPIE 2016” 
2e plaats  ROTTERDAM “VERENIGING VAN HET JAAR 

VERS VAN DE PERS. 

 

De voorjaarsvakantie ligt alweer even achter ons en de    
dagen worden weer langer, en hopelijk zal het weer ons nog 
meer mooie dagen als het afgelopen weekend.  

Wij hadden afgelopen zaterdag 30 maart het 4e RANDORI 

Judo toernooi welke wij met 4 andere verenigingen en    
Rotterdam Sport support hebben afgesproken samen te    
werken, er hadden zich ruim 125 deelnemers ingeschreven 
en in de volgende zullen we hier meer over vertellen.  

Op 25 mei zal de laatste van dit seizoen plaats vinden bij 
Kimaita in Schiebroek. 

We hebben dit jaar een aantal jubileums staan, verderop 

meer hierover, en eind augustus zal het alweer de          
20e editie zijn van het mooie evenement, de strand      
training, en wij hopen natuurlijk weer op mooi weer en vele 
deelnemers. 

De MEI VAKANTIE valt dit jaar erg ongunstig, samen met het 

Paasweekend (19, 20, 21 en 22 april) en Koningsdag (27 
april) Dit betekend dat er vanaf 19 april tot 4 mei geen   
lessen gegeven zullen worden. 

Verderop in deze brief zullen we wat activiteiten             
beschrijven welke wij dan in deze perioden willen            
organiseren. 
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WIST U DAT?? 

• Zumba elke maandagavond 
van 20:00-21:00 uur  
Alexanderpolder 

• Chu Yu do elke donderdag-
avond 19:30-21:00 uur   
Kralingen. 

• Er altijd een proefles te   
volgen is. 

 

 



ADMINISTRATIEVE MEDEDELINGEN 

CONTRIBUTIE PRIJSLIJST 2019 
  
Tuimel Judo 3 jaar       € 40,50 

Pre-Judo 4 jaar       € 49,50 

Judo 5,6,7 jaar       € 61,50 

Judo 8,9,10 jaar       € 61,50 

Judo 11 tot 15 jaar       € 61,50 

Judo Senior 16 en 17 jaar € 72,00 

18+                                  € 85,50 

Jiu-Jitsu vanaf 7 jaar       € 66,00 

18+                                  € 85,50 

Aikibudo vanaf 9 jaar       € 66,00 

18+                                  € 85,50 

Bovenstaande bedragen zijn per 

kwartaal en 1x per week       

trainen. 

Wil men 2 x per week trainen of 

een extra sport beoefenen 

Tot en met 17 jaar           € 24,00 

18+                                  € 46,50 

De korting van € 15,00 bij betaling 

per jaar vooraf, blijft bestaan. 

DATUM 

 INSTAPTOERNOOIEN 

Datum: zaterdag 25 mei 2019  

Instaptoernooi 4 

JBN District Zuid Holland, 
Dordrecht, Nederland 

De inschrijving sluit 4 weken   

eerder 

Locatie:  Fanny Blankers Koenweg 

10 3318 AX Dordrecht 

Deze toernooien zijn voor de     

geoefendere Judoka’s 

Kosten € 6,00 per deelnemer. 

Meld je aan bij meester Dick. 

  

MAKEN WHATSAPP GROEPEN 

Wij maken per sport(uur) een            

Whatsappgroep aan om van onze kant    
sneller door te kunnen geven aan de      
desbetreffende groep(en) wanneer er door     
omstandigheden een les (dus geen training) kan worden                
gegeven. 
 

Indien een deelnemer of ouder van een          

deelnemer GEEN Whatsapp gebruikt zullen wij   
deze via de mail (indien bij ons bekend) en anders 
via SMS op de hoogte stellen van de aankomende 
wijziging.  
  

Indien een deelnemer of ouder van een deelnemer niet aan de 

Whatsapp groep wil worden toegevoegd, mag dit via de mail aan 
ons kenbaar gemaakt worden. 
 

 
 
 

Zoals beschreven in de algemene regels, stellen wij het op prijs 

dat wanneer men een training door omstandigheden niet kan  
volgen, de deelnemer of de ouders van de jongste deelnemers 
zich bij ons afmeld. Dit kan natuurlijk via de Whatsapp groep, 
maar ook via de mail/SMS. 
 

AFMELDEN BIJ TRAININGEN 



DATA RANDORI  

SHIAI 

Zaterdag 25 mei 2019      
Kimaita Rotterdam  
 
Voor wie? 
• Kinderen in de leef-

tijdscategorie -12 bij 
aanvang van de    
competitie.  

(dus op 31 dec van dat 
kalenderjaar maximaal 11 
jaar) 

• Beginnende judoka’s 
 
Hoe vaak? 
• De frequentie is met 

de samenwerkende         
verenigingen bepaald. 
Wij willen om in 1 
seizoen de           
competitie volledig af 
te ronden  

 
Kosten? 
€ 5,00 per deelnemer 
per datum 
 
Meld je aan om deel te 
nemen aan deze        
competitie en je Judo 
ervaring wat extra te  

 

Wij willen even inventariseren welke leerlingen er in de MEIVAKANTIE 

als de school gesloten is, interesse hebben en mee willen doen met de 

onderstaande activiteiten. 

Op woensdag 24 april aanstaande willen wij met de Jiu-Jitsu      

jeugdleden (7-12 jaar) van beide locaties een buiten training in het 

Kralingse bos te organiseren, gewoon in een trainingspak                

(niet in je Jiu-Jitsu pak).  

Van 16:30-17:30 uur eens kijken hoe dit is zonder de veilige mat als 

ondergrond.  

Wil je hier aan meedoen kun men zich aanmelden voor 19 april via 

budoryurotterdam@gmail.com.  

Deze training zal bij voldoende aanmeldingen ook mogelijk zijn voor 

onze seniorendeelnemers vanaf 13 jaar, van 19:00-20:00 uur, ook    

hiervoor graag aanmelden voor 19 april aanstaande via                

budoryurotterdam@gmail.com.  

 

 

 

Op zaterdag 4 mei aanstaande willen wij een “NATTE JUDOLES”     

organiseren voor alle Judoka’s van beide locaties (jong en niet zo 

jong), we hebben gekozen voor zwembad Zevenkampsering van      

14:00-16:00 uur, en er kunnen maximaal 70 deelnemers meedoen.  

 

Kosten zijn € 6,00 per persoon en deze bij de aanmelding graag      

voldoen. Een zwemdiploma voor deelname is wel een vereiste.        

Aanmelden graag voor 13 april aanstaande. 

Aansluitend een uurtje discozwemmen voor de deelnemers aan de 

“NATTE JUDOLES” , dit is ons verjaardagsfeestje. 

WIE DOEN ER MEE?? 



SSV BOKAAL 

Datum: zaterdag 11 mei 2019  

Op zaterdag 11 mei a.s. organiseert 

Rotterdam Sportsupport in  samenwer-

king met JCR judo de SSV Bokaal Judo.   

 

Dit is voor de deelnemers van de SSV 

Crooswijk, welke bij meester Sebas een 

inschrijfformulier  kunnen ophalen als ze 

mee  willen doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het toernooi zal beginnen om 

13:00 uur. De exacte tijden  

zullen nog worden doorgegeven 

samen met de groepsindeling.  

 

Dit zal maximaal 1 week van     

tevoren gebeuren. 

 
De judoka’s worden ingedeeld 
naar leeftijd, gewicht en        
kleurband.  
De organisatie zal proberen de 
verschillen hierin zo klein      
mogelijk te houden.  
 
Er is geen inschrijfgeld en      
iedereen heeft een prijs!!!!  
 
Het toernooi zal plaats vinden bij 
Auris Taalfonteinschool,  
Kraaijeveldstraat 2,                   
3078 PE Rotterdam  
 
Inschrijven kan tot                     

18 april 2019!!!  

  

District Budokamp Joop Gouweleeuw 
Beste lezer, 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar organiseert de Judobond Nederland, district 

Zuid-Holland een budokamp van vrijdag 10 t/m zondag 12 mei. 

 

Joop Gouweleeuw is een judolegende. Eén van zijn grootste wensen was de traditie 

van de judokampen weer in ere te herstellen. Met dit kamp willen wij hem eren. 

Meester Dick heeft eind jaren 80 toen de Judokampen werden georganiseerd een   

aantal jaren als begeleider meegedaan en heeft dit altijd als ontzettend “GAAF”       

ervaren, en voor de deelnemers een bijzondere ervaring. 

 

Wij nodigen u en uw leden in de leeftijd van 8 t/m 15 jaar uit om deel te nemen aan dit 

geweldige kamp. 

De kosten bedragen € 75,- per deelnemer. (Lidmaatschap JBN niet verplicht) 

De Locatie is Active Stay in Goirle (Noord-Brabant) 

De deelnemers zijn welkom vanaf vrijdag 10 mei 18.00 uur tot zondag 12 mei 14.00 

uur. 

Het kan nog er is nog plek. We hebben besloten om de inschrijftermijn te verlengen 
met 2 weken. U kan inschrijven tot  maandag 8 april 23.59 uur 

 Dit is de link naar het digitale inschrijfformulier:  
https://pr01.allunited.nl/index.php?
transh=065a353a7be02ded789597dd509b908f&statustempcode=BK&al
t-style=https://www.allunited.nl/wpstyle.css 

Naast trainingen en tal van andere sport en spelactiviteiten ook judoclinic door Roy 

Meijer 

 

Het inschrijfgeld dient u over te maken op JBN district rekening 

NL43RABO0140210938 t.n.v. penningmeester district Zuid-Holland o.v.v. Budokamp 

2019, voor- en achternaam van de deelnemer. 

Mocht u nog vragen hebben, kunt u deze mailen naar joopgouweleeuwjk@jbn-zh.nl . 

Namens DAWG-ZH en de organisatie hopen wij dat u erbij bent! 

‘Zelfbeheersing maakt je ontspannen, flexibel en 
overtuigd van het goede” 

https://pr01.allunited.nl/index.php?transh=065a353a7be02ded789597dd509b908f&statustempcode=BK&alt-style=https://www.allunited.nl/wpstyle.css
https://pr01.allunited.nl/index.php?transh=065a353a7be02ded789597dd509b908f&statustempcode=BK&alt-style=https://www.allunited.nl/wpstyle.css
https://pr01.allunited.nl/index.php?transh=065a353a7be02ded789597dd509b908f&statustempcode=BK&alt-style=https://www.allunited.nl/wpstyle.css
mailto:joopgouweleeuwjk@jbn-zh.nl


GROTE CLUB ACTIE GAAT WEER VAN START 

CITY WISH WALK   

Datum: zondag 14 juli 2019  

Beste meneer/mevrouw, 
 
Wij zijn City Wish Walk en vallen 
maar direct met de deur in huis: 
graag zouden we jullie om een klein 
beetje hulp willen vragen. 
 
Namens Make-A-Wish organiseren 
wij op zondag 14 juli een hele  
speciale wandeling in Rotterdam: 
de City Wish Walk.  
 
Opbrengsten van dit evenement 
gaan naar de vervulling van de 
wensen van ernstig zieke kinderen 
om ze de kracht te geven om door 
te gaan. Enorm belangrijk dus!  
 
Om van deze dag één groot     
wandelfeest te maken met zoveel  
mogelijk mensen, kunnen we alle 
hulp gebruiken. 
 
Promotie City Wish Walk 
Het zou geweldig zijn als jullie dit 
wandelfeest promoten bij jullie 
leden. Denk aan het ophangen van 
posters en neerleggen van flyers. 
Een berichtje te plaatsen op jullie 
website, social media of ons mee te 
nemen in jullie nieuwsbrief.  
 
Een kleine moeite voor jullie met     
hopelijk een groot effect voor City 
Wish Walk en daarmee meer geld 
om wensen uit te laten komen voor 
ernstig zieke kinderen. 
 
Voor meer informatie over het  
evenement, kun je kijken op:    
citywishwalk.nl/rotterdam 

Uiteraard zijn jullie zelf ook van 
harte welkom om mee te doen, 
graag zelfs! Ga dan naar:         
citywishwalk.nl/doe-mee BUDOKAMP 2020 

Willen wij allerlei leuke activiteiten blijven organiseren en het ook       

betaalbaar houden voor alle deelnemers, zijn wij afhankelijk van         
sponsoren en deze staan helaas niet in de rij om ons hierbij te helpen.  

En dus is de GROTE CLUB AKTIE een manier voor ons als vereniging om    

extra geld binnen te halen en  en dus nog meer leuke en betaalbare    
aktiviteiten te organiseren. 

Dus wil je ons helpen door loten te verkopen meld je dan aan via het    
mailadres budoryurotterdam@gmail.com of bij Sakina of meester Dick.          
De verkoop start in september. 

Het volgend jaar (2020) zal onze vereniging 50 jaar bestaan en wij denken er 

weer over om dan een BUDOKAMP te organiseren. Natuurlijk kunnen we dan 
weer vrijwilligers gebruiken die ons gaan helpen met deze organisatie. 
 

Maar ook willen wij iedereen die met dit kamp mee willen alvast een advies 

geven, dit is om alvast wat geld opzij te gaan zetten (sparen) zodat de      
kosten, die wij natuurlijk zullen proberen weer zo schappelijk mogelijk te 
houden, deze niet de pan uit gaan rijzen.  
Wij gaan in ieder geval nadenken in welke periode het kamp zal plaats      
vinden, en natuurlijk gaan we ook rondkijken waar.  
Suggesties worden altijd gewaardeerd. 

Dit jaar hebben we weer eens iets te 
vieren, op 27 april is het natuurlijk 
“KONINGSDAG”, maar er is op deze dag 
nog een heuglijk feit.  
Er is dan een “SENSEI” jarig, “Meester 
Dick” zal op deze dag er weer een  
jaartje bij optellen.. 
 
 
Maar ook in augustus hebben we een 

extra viering, niet alleen zullen we in de 
laatste week van augustus de 20e  
“STRANDTRAINING” organiseren, maar ook 
hebben we dan enkele weken ervoor op         
12 augustus een “ÄBRAHAM” erbij, dan 
word de voorzitter van onze vereniging                 
“ROBIN MOELIKER”  

50 jaar.  

 

En om dit te vieren zullen we voor iedereen die op zaterdag 4 
mei aan de “NATTE JUDOLES” meedoen, aansluitend een    
uurtje discozwemmen organiseren. 

2019, EEN BIJZONDER  JAAR 

http://citywishwalk.nl/rotterdam
https://www.citywishwalk.nl/doe-mee


Graag zouden wij alle 

wijzigingen zoals;  
adresgegevens,         
bankgegevens, telefoon 
of mail wijzigingen aan 
ons doorgegeven worden 
zodat onze gegevens   
altijd up-to-date zijn. 
 

Ook hebben wij nog niet 

van iedereen het door 
ons verzonden AGV     
formulier terug ontvan-
gen, wij verzoeken jullie 
de eerst komende      
trainingen deze alsnog bij 
ons in te vullen of in te 
leveren. 
 

Met het niet inleveren 

van deze verklaring, gaat 
men akkoord dat de   
foto’s/video’s welke wij 
maken tijdens de       
trainingen/wedstrijden 
en andere activiteiten 
kunnen gebruiken op   
onze sociale media en 
andere reclame vormen. 

De datum voor de judo examens tot 15 jaar zijn weer 

bekend gemaakt, en staan weer vermeld op onze       

website. De data voor judo examen vanaf 16 jaar 

staan er ook vermeld en deelnemers die mogen    

deelnemen aan het examen krijgen een uitnodiging 

van de trainer. 

Op zaterdag 22 juni 2019 zullen de examens weer 

worden afgenomen in onze dojo aan de Merkelbachstraat 4 

(Alexanderpolder), de senioren  examens zullen op locatie en tijdens de    

lessen worden afgenomen. 

AANPASSEN EXAMENS EN ONS NIEUWE  

EXAMEN  REGELEMENT 

JUDO EXAMENS 2019 

Examenreglement. 

Beste Judoka, ouders en begeleiders, 

Vanaf september 2019 zullen wij een ander examenreglement gaan hanteren, 

dit geldt voor deelnemers die 10 jaar of ouder zijn, en in het bezit van de 4e 

Kyu (Oranje band) en (jeugd) ook de bruine slip. 

Reden voor deze aanpassing is dat wij de examenstress op deze manier hopen 

weg te nemen bij de deelnemers, en het overzicht m.b.t. het gevraagde ook 

hiermee inzichtelijker te maken.  

Wij gaan werken met een TOETSENKAART, dit betekend dat een (jeugd)     

deelnemer, die in het bezit is van een Oranje band (jeugd, en bruine slip) maar 

een keer per jaar op kan gaan voor het examen, maar dat hij/zij naar aanloop 

van dit examen een 5-tal toetsen dient af te leggen, welke staan vermeld op de 

achterzijde van de TOETSENKAART. Men wanneer men de Oranje band (en jeugd 

bruine slip) heeft behaald, zich niet direct kan aanmelden voor het volgende 

examenmoment.  

Uitleg hierover staat in een informatiebrief vermeld, welke binnenkort als PDF 

aan deelnemers zal worden toegezonden, of op de website te downloaden zal 

zijn.  

Het is mogelijk dat de deelnemer iedere 2 maanden (indien voldoende          

aanwezigheid tijdens de trainingen) een toets kan/mag afleggen, en bij het   

behalen van een VOLDOENDE zich kan voorbereiden op de volgende toets. 

Alleen als de deelnemer alle 5 de toetsen met een 

VOLDOENDE heeft afgesloten kan hij/zij op het 
eerstvolgende examenmoment een aangepast    
examen aan de examinator tonen waarbij de    
vraagstelling van de examinator kan bestaan uit 
b.v. een van de reeds uitgevoerde toetsen. 

Het resultaat van het examen kan dan nog wel   

beïnvloed worden door de uitvoering van het     
examen door de kandidaat.  



JIU-JITSU WEDSTRIJDEN 

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 wedstrijd      
trainingen 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. 
(bij deze groep kunnen we wel 
weer wat nieuwe deelnemers ge-
bruiken).  
 

 
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.  
 
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 via  
budoryurotterdam@gmail.com 
o.v.v. naam, leeftijd en locatie.  
Deze trainingen zullen starten  
5 september met groep 1. 

 
De wedstrijdtrainingen in het Jiu
-Jitsu zijn op de locatie    
Alexanderpolder, maandagavond 
van 17:45-18:45 uur.  
 
Voor de wedstrijdtrainingen bij 
zowel het Judo als het Jiu-Jitsu 
is de bijdrage voor beide         
disciplines € 5,00 per maand. 
 
Ook zal de mat beschikbaar zijn 
voor de Blauwe en Bruine banden 
om tijdens de wedstrijdtrainings-
uren Judokata’s te oefenen als 
voorbereiding op een volgend 
examen. Ook hiervoor graag   
aanmelden. 

WEDSTRIJDTRAININGEN JUDO EN JIU-JITSU 

SPONSOR/SPORSORING  

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 ondersteu-
ning gebruiken. 

Wilt u ons ondersteunen 
met een klein bedrag, of 
misschien wel iets meer 
neem dan contact met ons 
op budoryurotter-
dam@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. 

Op vrijdag 17 mei aanstaande willen wij het JIU-JITSU “E-BO-BATTLE” 

wedstrijden organiseren, voor de deelnemers van 7 tot 12 jaar.  

Het “E-BO-BATTLE” systeem houd in dat men als koppel tegen een ander 

koppel een demonstatie van een 3 of 5 voorgeschreven aanvallen en vrije 

verdedigingen die per koppel/verdediging door 3 juryleden zal worden      

beoordeeld. Kosten per koppel zijn € 15,00. 

Voor de deelnemers vanaf 13 jaar en ouder, dus ook voor de senioren     

beoefenaars zullen we het “RANDOM ATTACKS” organiseren, deze vorm van 

het wedstrijd Jiu-Jitsu zal voor de eerste keer bij ons worden gehouden. 

“RANDOM ATTACKS”  houd in dat men als koppel verdedigingen                

demonstreert waarbij de aanval door de jurytafel wordt doorgegeven aan de 

aanvaller, en de verdediger op de mat blijft staan.                                     

Dit geeft een realistischere kijk op het verdedigen.  

Kosten per koppel zijn € 15,00  

De komende weken zullen wij deze wedstrijdvormen tijdens de trainingen 

gaan beoefenen, en wil je hieraan meedoen lever dan als je een koppel hebt 

gevormd het door ons verstuurde inschrijfformulier voor 10 mei bij ons in.  

Deze wedstrijden worden gehouden in onze dojo aan de Merkelbachstraat 4 

(Alexanderpolder). 

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


ONZE VERENIGING 

Ontstaan uit: 

Judo vereniging Kralingen de sportschool 

van Leo Ratten (1956 opgericht) in        

Kralingen in de  Catharinastraat in de 

voormalige FRUMONA limonade fabriek, 

later verhuist naar ander pakhuis in de 

zelfde straat en hernoemt (Judo Sauna 

Kralingen opgericht 1964) en Judo club 

Ommoord de dependance in Ommoord een 

nieuwe wijk in Rotterdam door Leo Ratten 

gestart (1970 opgericht).  

Structuur: 
Budo Ryu Rotterdam is een (familie) vereniging 
met een bestuur bestaande uit:  

Voorzitter: R. Moeliker 
Secretaris: D. van der Meer 
Penningmeester: S. Moeliker – van der Meer*  

Organisatie en instructie: D. van der Meer 
Examencommissie: D. van der Meer 
Activiteitencommissie: R. Moeliker, S. Moeliker-
van der Meer, D. van der Meer, S. Moeliker 

HAPPY JUDOKIDS TOERNOOI 
Vorig seizoen is er proef gedraaid met de Kano Kids Randori Competitie (naar het idee van Robbert 
van de Geest).  
Dit is bij de deelnemende clubs, leraren, kinderen en vrijwilligers goed bevallen. Daarom is men dit 
jaar een doorstart gaan maken met een paar aanpassingen.  
De nieuwe naam van het toernooi is Happy Judo Kids Toernooi.  
 
Het toernooi is bedoeld voor de recreatieve Judoka 6 t/m 12 jaar met weinig of geen wedstrijd      
ervaring!  Bij dit toernooi worden er punten gespaard.  
Bij 20, 50 en 80 punten krijg je een certificaat met een bronzen, zilveren respectievelijk gouden    
medaille.  
Bij elk toernooi worden de eerder behaalde punten erbij opgeteld. 
Het is dus geen probleem als een Judoka een keer een toernooi overslaat.  
De punten worden ook in het volgende seizoen meegenomen. De Judoka’s kunnen dus instromen 
wanneer zij dat willen. 
Er kan ter plekke worden ingeschreven bij gelijktijdige betaling van € 5,- per deelnemer. 
Na het behalen van de gouden medaille sluit het toernooi naadloos aan op het instap toernooi van de 
Judo Bond Nederland- Zuid-Holland. 

Waarom doe je mee? 

•         Om dat je het leuk vind om te Judoën en  1x per maand op zaterdag middag extra wil oefenen. 

•         Je wil erachter komen of je er aan toe bent om aan andere wedstrijdjes mee te doen. 

•         Een competitie samen met andere clubs bij jou in de buurt. 

•         Voor beginnende en recreatieve Judoka’s. 

•         Om jeugd Judoka’s kennis te laten maken met het doen van Judo wedstrijden. 

•         Het streven is om iedere Judoka 6 a 7 partijtjes van 2 minuten te laten Judoka’s. 

•         Er zijn 3 categorieën 6-8 jaar, 9-10 jaar en 11-12 jarige. 
Elke wedstrijd duurt altijd 2 min. 

•         Bij het Happy Judo Kids Toernooi Judo je de volle wedstrijdtijd van 2 min. 

•         Wanneer je bent geworpen sta je op en gaat het partijtje gewoon verder. 

•         De wedstrijd wordt geleid door een waarnemer die geen punten of straffen geeft, maar er voor     
 zorgt dat het partijtje eerlijk en veilig verloopt. 

•         Bij een houdgreep houdt de waarnemer andere Judoka’s uit de buurt en telt tot 10, waarna 
 beide Judoka’s opstaan en het partijtje kunnen voort zetten. 
Punten telling. 

•         Een gewonnen partij levert 3 punten op 

•         Een gelijk spel, beide Judoka’s 2 punten. 

•         Een verloren partij 1 punt. 
Je besluit samen wie er heeft gewonnen 

•      Alle wedstrijden beginnen en stoppen tegelijkertijd. 

•      Wanneer de Judoka’s klaar staan om te beginnen steekt de waarnemer een arm in de lucht. 

•      Zodra alle waarnemers hun arm in de lucht hebben, geeft de wedstrijdleiding een centraal signaal 
 (gong) en kan de wedstrijd beginnen. 

•      Na 2 min word er weer op de gong geslagen en stoppen alle wedstrijdjes te gelijk. 

•      Na afloop gaan beide Judoka’s naar de wedstrijdtafel om te vertellen wie er heeft gewonnen. 
Wanneer en Waar: 

•     6  april       Sportschool Richard de Bijl en Chita Gross 

•     11 mei       Budo Hans Roos 

•     22 juni       Sportschool Richard de Bijl en Chita Gross 

•     26 okt        Budo Hans Roos 

•     ..  nov        Sportboulevard Dordrecht 
  
Tijden: 
leeftijd 6 - 8 jaar   vanaf 13:00-13.15 melden we starten om 13:30! 
Leeftijd 9 -12 jaar vanaf 15:00-15.15 melden we starten om 15:30! 
  

 

Adressen:  

Budo Hans Roos Burgermeester Diepenhorstsingel 4, Oud- Beijerland. 

Sportschool Richard de Bijl en 

Chita Gross, Galileilaan 5,     

Spijkenisse. 

 

Sportboulevard Dordrecht,     

Fanny Blankers Koenweg 

10, Dordrecht. 

Budo Ryu Rotterdam 
Secretariaat: 

Hofdijksweg 11 
3253 KC Ouddorp 

DOJO ALEXANDERPOLDER 
Merkelbachstraat 4 
3067 AL Rotterdam 
DOJO KRALINGEN 
Sporthal Kralingen 

Slaak 15 
3061 CR Rotterdam 

 

Telefoonnr.: 06-10464202 
E-mailadres: 

budoryurotterdam@gmail.com 
Website: 

Www.budoryurotterdam.nl 

 


