
november 2018 
editie 2 

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 dagen worden korter en de avonden sneller donker,    
alleen het weer blijft onvoorspelbaar.  

Het is alweer herfstvakantie geweest, en straks gaan we 

weer naar de laatste maand van een warm 2018 gaan. 

We hebben een mooie strandtraining achter de rug, en    

waren blij dat we deze hadden verplaatst. Volgend jaar is 
het alweer de 20e editie van dit mooie evenement en wij 
hopen natuurlijk weer op mooi weer en vele deelnemers. 

Ook zullen we dit jaar afsluiten met 2 Ouder/kind          

trainingen, dit jaar op de vrijdag voor de deelnemers        
Aikibudo/Jiu-Jitsu, en op de zaterdag voor het Judo. 

RANDORI PILOT 

RANDORI COMPETITIE PILOT. 

 Wij zijn nogmaals benadert deel te nemen aan de  
regio pilot om  verenigingen onderling samen te laten 
werken met een RANDORI competitie. Gekozen is om 
met 4 andere regio verenigingen dit te gaan plannen. 
 
Doelstelling is om de deelnemers weer op een andere 
manier met de Judowedstrijden te laten werken, en 
zodoende meer ervaring op te doen indien men indien 
men dat wil, later meer op de wedstrijden zelf te 
richten. 

Verderop in deze nieuwsbrief zullen we dit artikel 
verder uitweiden. 

 

IN DIT NUMMER 

Vers van de PERS 

Data instaptoernooien 

Administratieve mededelingen 

Wijziging incasso procedure 
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Data Randori Shiai 

Privacy verklaring 

Wijziging Examen reglement 

SSV Crooswijk 

Wedstrijdtrainingen  Judo/Jiu-
Jitsu 

Sponsoren gezocht 

Happy JudoKids toernooi 

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. 

 

 



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

ADMINISTRATIEVE MEDEDELINGEN 

Vanwege de lage BTW verhoging per 
januari 2019, en de verhoging van de 
zaalhuur zijn wij helaas genoodzaakt 
onze contributieprijzen te verhogen. 
 
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. 

De korting bij vooruitbetaling en             

automatische incasso komt per 

januari 2019 te vervallen. 

DATUM 

 INSTAPTOERNOOIEN 

Datum: zondag 2 december 2018  

 

Instaptoernooi 2 

JBN District Zuid Holland, 
Dordrecht, Nederland 

De inschrijving sluit                 

zondag 4 november 2018 

 
Datum: zondag 24 maart 2019  

Instaptoernooi 3 

JBN District Zuid Holland, 
Dordrecht, Nederland 

De inschrijving sluit 4 weken    

eerder 

Datum: zaterdag 24 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. 

  

WIJZIGING AUTOMATISCHE INCASSO 

Wij hebben dit al in onze nieuwsbrief van april vermeld, met ingang van 

september 2018 hebben wij onze automatische incasso procedure      
aangepast. 
 

De incasso zal voor iedereen per 3 maanden (kwartaal) worden geïncas-

seerd, en  bij incasso moet men 4 weken voor de nieuwe incassodatum 
worden opgezegd anders zal er weer 3 maanden worden geïncasseerd. 
 

En natuurlijk zullen we rekening houden met die gezinnen die meerdere 

deelnemers bij ons hebben sporten, daar zullen we goede afspraken mee 
maken. 
 

De contante betalingen zullen met ingang van oktober 2018 ook  altijd 

per kwartaal voldaan dienen te worden. 
 

Ook verzoeken wij iedereen die 

zelf de bank/giro overboeking 
regelt  deze vanaf oktober aan 
te passen naar een kwartaal 
betaling. 



OUDER/KIND TRAINING ALS AFSLUITING VAN HET JAAR 

Dit jaar zijn we ermee begonnen, en zullen we het sportjaar 2018 afsluiten 
met een Ouder/kind training. 
 
De vrijdagavond zullen we een combinatietraining doen van het Aikibudo en 
het Jiu-Jitsu, en op de zaterdagochtend zullen we het Judo gaan beoefenen.  
 
Op vrijdag 21 december zullen we van 18:00-19:00 uur een gecombineerde 
Aikibudo les en een Jiu-Jitsu les verzorgen. 
 
Op deze Aikibudo/Jiu-Jitsu trainingen zullen de leerlingen hun ouders     
kunnen laten kennismaken met de sporten welke zij met veel plezier bij ons 
beoefenen. 
 
Wij zullen zorgen dat er voldoende leen pakken aanwezig zijn, zodat ook de 
ouder de sportbeleving volledig kan meemaken. 
 
Op de zaterdag 22 december zullen we van het Judo weer centraal laten 
staan, met hopelijk weer net zoveel enthousiaste deelnemers als in het   
begin van het jaar. Ook hier zullen wij voor voldoende leenpakken zorgen. 
 
Aanmelden voor deelname kan tot 8 december via de mail                   
budoryurotterdam@gmail.com, of bij Sakina aan de tafel. 
 

DATA RANDORI  

COMPETITIE 

Zaterdag 1 december 
Judoclub Nobel Schiedam 
 
Zaterdag 26 januari 
2019 Sportschool Tromp   
Sliedrecht 
 
Zaterdag 30 maart 2019 
Budo Ryu Rotterdam          
Rotterdam 
 
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  
geven. 

Ouder/kind training januari 2018 



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 ontvangen, wij           
verzoeken jullie de eerst   
komende trainingen    
deze alsnog bij ons in te 
vullen of in te leveren. 

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 19 januari 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 EXAMEN                    
REGELEMENT 

JUDO EXAMENS 2019 

In ons examen regelement staat dat een deelnemer voor het behalen van een 

(nieuwe) band, minimaal 1 x per jaar deel moet nemen aan een van onze   

wedstrijden. Dit omdat de Shiai (wedstrijd) een onderdeel is van het Judo. 

Dit geldt voornamelijk voor deelnemers die 10 jaar of ouder zijn.  

Voor deelnemers die 4e kyu (oranje band, bruine slip) behaald hebben en    

examen willen doen voor 3e kyu (groene band) of 3e kyu (groene band, bruine 

slip) die examen willen doen voor 2e kyu (blauwe band), gaan we vanaf juni 

2019 een wijziging in ons regelement maken.  

Wij zijn nog aan het kijken als men examen wil doen voor 1e kyu (bruine 

band), of men dan gelijk de toetsen mag maken of dit weer vanaf de 2e kyu 

(blauwe band, bruine slip) moet plaats vinden, dit moet nog even door de     

examen commissie worden besproken. 

Wij werken aan een TOETSENKAART en de deelnemer kan per onderdeel een 

aantal toetsen afleggen voor zowel het staand Judo (Tachi waza) en het grond 

Judo (Ne waza), de deelnemer mag deze naar eigen inzicht kiezen en uitvoeren.  

Men mag zelf kiezen welke van de 5 toetsen men wil demonstreren en de    

volgorde zelf bepalen, hiervoor krijgt men beoordelingspunten, (punten       

aantallen lopen 1 t/m 5), en de deelnemer kan extra punten scoren bij       

deelname aan wedstrijden (Shiai), (ook randori shiai telt mee) als zowel       

intern als extern. 

In de volgende nieuwsbrief zullen wij meer duidelijkheid kunnen geven hoe  

deze manier van examineren zal worden toegepast. 

Het resultaat van deze toetsen en deelname aan wedstrijden en de behaalde 

resultaten zullen worden meegenomen in de vraagstelling tijdens het reguliere 
examen. De deelnemer weet zelf als hij alle 5 de toetsen heeft gedaan, of hij 
voldoende heeft laten zien voor een succesvol examen. 

Het resultaat van het examen kan dan nog wel beïnvloed worden door de       

uitvoering van het examen door de kandidaat.  

Het kan voorkomen dat judoka’s een of meerdere slippen overslaan.  

 

   



Op donderdag 27 september j.l. 

zijn we weer gestart met een   
nieuwe groep deelnemers met de 
Schoolsport vereniging SSV      
Crooswijk in de gymnastiekzaal aan 
de Goudseweg. 
 

De SSV heeft als           

doelstelling om de jeugd 
direct na school aan het 
sporten te krijgen. 
 
 
 

Meester Dick heeft dit nu 

ruim 9 jaar gedaan, en  
vanaf 30 oktober (na de 
Herfstvakantie) zullen deze 
lessen door Sebastiaan van 
der Hoeven gegeven     
worden op de dinsdag    
middag. 

 
 

SCHOOLSPORT VERENIGING 

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.   

 

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. 

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 gaat men dit 
jaar een doorstart 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: 

•     24 nov       Budo Hans Roos 

•     26 jan        Sportschool Richard de Bijl en Chita Gross 

•     9   mrt       Budo Hans Roos 

•     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 

 


