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

Afgelopen weekend –6 graden, komend weekend +15 graden. 

Buiten sporten in 2021! 

De lockdown is helaas nog niet opgeheven, en na een koud schaatsweekend gaan we lenteachtige temperaturen     
komend weekend tegemoet, en dus kunnen we een buiten activiteit gaan opstarten, en natuurlijk houden we rekening 

met alle beperkingen die ons zijn opgelegd. 

Met de laatste nieuwsbrief van afgelopen maand hebben wij met de inventarisering niet heel veel aanmeldingen    
ontvangen, nu nogmaals mijn vraag is er voldoende belangstelling, om binnen de huidige regelgeving (voorlopig)    
beginnen te met buitensport in de Alexanderpolder op het grote plein van de locatie Merkelbachstraat op de         
vrijdagen en zaterdagen, sporten doen we dan graag in trainingspak/trainingsschoenen/handschoenen/regenkleding 

(indien nodig). 

Zoals men kan zien hebben wij een minimaal aantal deelnemers per trainingsuur neergezet, en vooraf aanmelden per whatsapp is 
gewenst. Dit betekend op donderdag aanmelden voor de vrijdag, en op vrijdag aanmelden voor de zaterdag.  Bij minder       
aantal aangemelde deelnemers  zullen we groepen gaan samenvoegen tot maximaal 20 deelnemers (bij de jeugd t/m 17 jaar), 

deze deelnemers hoeven (nog) onderling geen afstand te houden. 

• BELANGRIJK: Maximaal 2 deelnemers per (18+ groep) mogen samen buiten sporten, en moeten 1,5 meter   
afstand houden tot elkaar en andere deelnemers. Senioren groepen mogen ook maximaal 20 deelnemers     

hebben. 

Voor alle deelnemers jeugd geldt, indien je met de auto/fiets wordt gebracht, men in trainingspak naar de locatie komt er is geen 
kleedkamer aanwezig, thuis gebruik maken van het toilet en 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn, er is 10 minuten  

wisseltijd ingeruimd.  

Verzoek aan ouders/verzorgers die hun kind(eren) brengen/ophalen buiten het terrein te wachten, rekening houdend met de regels 

maximaal 2 personen met 1,5 meter afstand.  

Het blijven kijken bij het sporten is helaas (nog altijd) niet toegestaan. Hierdoor blijft het verbod van ouders op de buitensportlocatie 

gehandhaafd, en mogen we geen toeschouwers tijdens de trainingen op het terrein toelaten.  

Voorgesteld buiten sport rooster: 

Vrijdag 15:30-16:00 uur Sport en spel Judo groepen Alexanderpolder/Kralingen (minimaal 6 deelnemers van 4-5 jaar) 

Vrijdag 16:10-16:45 uur Sport en spel Judo groepen Alexanderpolder/Kralingen/Crooswijk (minimaal 6 deelnemers van 6-7 jaar) 

Vrijdag 16:55-17:35 uur Sport en spel Jiu-Jitsu groep Alexanderpolder (minimaal 6 deelnemers van 7-9 jaar) 

Vrijdag 17:45-18:25 uur Jiu-Jitsu bootcamp groepen Alexanderpolder/Kralingen (minimaal 6 deelnemers van 10-14 jaar) 

Vrijdag 18:30-19:15 uur Aikibudo/Jiu-Jitsu bootcamp groepen Alexanderpolder/Kralingen senioren (vanaf 15 jaar) 

Zaterdag 10:00-10:30 uur Judo bootcamp groepen Alexanderpolder/Kralingen/Crooswijk (minimaal 6 deelnemers van 8-9 jaar) 

Zaterdag 10:40-11:15 uur Judo bootcamp groepen Alexanderpolder/Kralingen/Crooswijk (minimaal 6 deelnemers van 10-11 jaar) 

Zaterdag 11:25-12:10 uur Judo bootcamp groepen Alexanderpolder/Kralingen (minimaal 6 deelnemers van 12-14 jaar) 

Zaterdag 12:20-13:10 uur Aikibudo/Judo bootcamp groepen Alexanderpolder/Kralingen senioren (vanaf 15 jaar) 


