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VERS VAN DE PERS. 

Het is vandaag 4 januari 2021 en wij wensen iedereen een 

gezond, sportief en hopelijk negatief jaar toe. 

Wij hopen dat iedereen een hele fijne kerst periode heeft 

gehad, ondanks de restricties die ons door de overheid zijn 
opgelegd. 

De Lockdown blijft helaas nog even van kracht en dus blijven 

de onderstaande regels blijven voorlopig ook de komende  
periode nog van kracht.   

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop 

Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:   neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts, blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 
38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je 
je kind weer laten sporten. 

Blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). 
Omdat u tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet 
u thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact 

Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon  buiten jouw        
huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar) 

Hoest en nies in je elle boog en gebruik papieren zakdoekjes. 
Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet. 

Vers van de PERS 

Mededeling mbt het sporten 

 

 

WIST U DAT?? 

• Mondkapjes zijn bij         
binnenkomst op beide     
locaties verplicht, als men 
binnen gaat zitten mogen ze 
af. 

• Wij graag willen dat men bij 
binnenkomst hun handen 
even ontsmetten. 

• 18+ graag altijd aan/af    
melden voor deelname aan 
sport. 

• Bij deelname buitensport 
altijd via de whatsapp     
aanmelden. 

 

 



 

 

Aan onze deelnemers, ouders en verzorgers, 

Een nieuw jaar 2021, en hopelijk nieuwe kansen om dit komende jaar er een beter en 

zeker een gezelliger jaar van te maken. Afgelopen maart hadden wij te maken met de 
“eerste Lock down”, iets wat niemand van ons nog niet eerder meegemaakt hadden. 

In deze periode hebben wij jullie gevraagd ons te blijven steunen, en dit hebben vele van 

jullie gedaan, contributies konden door ons worden geïncasseerd en werden overgemaakt. 

In december hebben wij naar aanleiding van de verplichting mondkapjes te dragen, 

deze  laten maken en ook deze zijn door velen bij ons afgenomen, en hierbij hebben jullie 
laten zien dat wij ondanks de Lockdown niet vergeten zijn en blijven reclame maken voor 
de  vereniging. 

Vele supporters van b.v. Feijenoord, hebben al lange tijd niet mogen genieten van hun 

club, maar blijven wel achter deze club staan en hebben het lidmaatschap niet opgezegd. 

Zo hopen wij ook dat wij weer op uw steun mogen rekenen, en u onze mooie en 

gezellige familievereniging niet laten vallen omdat er weer tijdelijk geen sportactiviteiten 
mogelijk zijn. 

We gaan komende week de incasso voor het 1e kwartaal weer laten plaats vinden, 

en hopen dat dit voor onze leden geen probleem is en vragen je dan ook vriendelijk om 
deze incasso niet te storneren. 

Indien u zelf de betalingen aan ons overmaakt, danken wij jullie hiervoor. 

Zodra de restricties door de overheid terug gedraaid worden, en wij weer 

binnen trainingen mogen verzorgen, of we misschien bij voldoende deelnemers en betere 
weersvoorspellingen buitentrainingen mogen verzorgen, zullen we kijken of dit mogelijk is. 
Uiteraard voor zover dit in onze mogelijkheden ligt. 

Jullie gezondheid en sportplezier staat bij ons altijd bovenaan. Wees dan ook voorzichtig, 

let goed op elkaar en help elkaar waar mogelijk. 

Wij eindigen deze nieuwsbrief met nogmaals het verzoek jullie “kluppie” niet te 

laten   vallen, en hopen onze deelnemers snel weer persoonlijk te mogen begroeten, en 
natuurlijk ook alle ouders/verzorgers in goede gezondheid snel weer tegen te komen. 

  

Met vriendelijke Budo groet en namens het bestuur van Budo Ryu Rotterdam,  

Dick van der Meer 

Robin Moeliker 

Sandra Moeliker-van der Meer 

Sakina Moeliker 

 

 

 

Administratieve mededeling  2021 



Vanwege de huidige lockdown en de onduidelijkheid of er de komende weken binnen gesport 
mag, is mijn vraag of er behoefte is aan het gezamenlijk sporten (bootcampvorm) in de        
buitenlucht, natuurlijk houden we rekening met alle beperkingen die ons zijn opgelegd. 

Ik wil graag inventariseren indien er voldoende belangstelling is, om indien dit binnen de     
huidige regelgeving mogelijk is en de weersomstandigheden dit toelaten (voorlopig) beginnen 
te met de oudere jeugd (vanaf 8 jaar) in de Alexanderpolder op de vrijdagen en zaterdagen,  
sporten doen we dan graag in trainingspak/trainingsschoenen/handschoenen/regenkleding 
(indien nodig). 

Voorgesteld buiten sport rooster: 

Vrijdag 16:00-16:40 uur Judo bootcamp Alexanderpolder/Kralingen (8-9 jaar) 

Vrijdag 16:50-17:30 uur Jiu-Jitsu bootcamp groep 1 Alexanderpolder (7-9 jaar) 

Vrijdag 17:40-18:20 uur Jiu-Jitsu bootcamp groep Alexanderpolder/Kralingen (10-14 jaar) 

Vrijdag 18:30-19:15 uur Aikibudo/Jiu-Jitsu bootcamp groep Alexanderpolder/Kralingen senioren vanaf 15 jaar. 

Zaterdag 10:10-10:50 uur Judo bootcamp Alexanderpolder/Kralingen (10-11 jaar) 

Zaterdag 11:00-11:40 uur Judo bootcamp Alexanderpolder/Kralingen (12-13 jaar) 

Zaterdag 11:50-12:30 uur Judo bootcamp Alexanderpolder/Kralingen (14-15– jaar) 

Zaterdag 12:40-13:20 uur Aikibudo/Judo bootcamp Alexanderpolder/Kralingen senioren vanaf 16 jaar 

 

• Minimaal aantal deelnemers per trainingsgroep is 8, bij minder aantal aangemelde     
deelnemers  zullen groepen worden samengevoegd 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. 

• We zullen gaan proberen om de trainingen te laten plaats vinden op het harde            
voetbalveld aan de Klerkstraat (3 minuten lopen vanaf de gymzaal/dojo en indien wij  
voldoende aanmeldingen hebben, kunnen we gaan we kijken vanaf welke datum we    
kunnen starten. 

Aanmelden bij interesse voor deelname buitensport graag voor 17 januari aanstaande via 
de mail budoryurotterdam@gmail.com 

• 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. Hier
   door blijft het verbod van ouders op de buitensportlocatie gehandhaafd, en 
   mogen we geen toeschouwers tijdens deze training op het terrein toelaten.  

Buiten sporten in 2021! 



 

 

Vanwege de in begin december goldende restricties toen we nog mochten sporten waren we aan 
het kijken hoe en vooral wanneer wij voor de jeugd judoka’s een examen te kunnen afnemen.  

Wij waren voor de totale lockdown van 13 december werd afgekondigd van plan om in de maand 
januari gedurende 4 weken de deelnemers tot en met oranje band te observeren en beoordelen. 

Bedoeling was na deze 4 weken de deelnemers een inschrijfformulier mee te geven met daarop de 
datum waarop het aangepaste examen zou worden afgenomen. 

Na deze 4 weken wilden we in de volgende maand per groep/kleur band examens afnemen, 1e 
week alle deelnemers met een witte band, 2e week alle deelnemers met een gele band, en de 3e 
week alle deelnemers met een oranje band. 

Voor de deelnemers die momenteel een groene en blauwe band bezitten, zullen we dan op een  
later moment proberen duidelijk te maken hoe we deze kandidaten zullen gaan beoordelen, en om 
ook voor hun een examenmoment te plannen en deze af te nemen. 

Maar gezien de huidige Lockdown welke nog tot minimaal 19 januari zal duren en de                    
onduidelijkheid of en hoelang deze dan nog verlengt zal worden, zijn deze examens nu 
helaas weer uitgesteld. 

 

 

 

DOJO Kralingen: Voor alle jeugdgroepen van 4 tot 17 jaar geldt, indien je met de auto/fiets wordt gebracht, en 

in Judo/Jiu-Jitsu pak naar de locatie komt blijf je binnen op de tribune rustig wachten tot men voor de les de 

dojo (kleedkamer mag NIET gebruikt worden) binnen mag komen, dit betekend wel dat we wachten tot de 

deelnemers van de groep ervoor van de mat af zijn. Neem dus altijd je sporttas met je kleding mee de zaal in 

en gebruik slippers om naar en van de mat te lopen in de zaal. Plaats wel altijd de schoenen in het schoenen-

rek, schoenen mogen NIET in de dojo (trainingszaal) gedragen worden. 

Verzoek aan ouders/verzorgers die hun kind(eren) ophalen buiten op de tribune wachten. De sportzalen zijn       

namelijk voor publiek gesloten. Hierdoor blijft helaas het verbod van ouders binnen de locatie helaas                  

gehandhaafd, en mogen we voorlopig geen toeschouwers tijdens onze lessen toelaten.  

DOJO Alexanderpolder: Voor alle jeugdgroepen van 4 tot 17 jaar geldt, indien je met de auto/fiets wordt    

gebracht men in Judo/Jiu-Jitsu/Aikibudo pak naar de locatie komt kleedkamer mag NIET gebruikt worden, 

mag men binnen in de kleedkamer rustig wachten tot 5 minuten voor aanvang van de les wordt gehaald, en 

dan op  de achterste mat wacht tot hun les begint, dit betekend wel dat we wachten tot de deelnemers van de 

groep ervoor van de mat af zijn. Neem dus altijd je sporttas met je kleding mee de zaal in en gebruik slippers 

om naar en van de mat te lopen in de zaal. Verzoek aan ouders/verzorgers die hun kind(eren) ophalen buiten 

op het plein te wachten. De gymzalen zijn namelijk voor publiek gesloten. Hierdoor blijft helaas het verbod 

van ouders binnen de locatie helaas gehandhaafd, en mogen we voorlopig geen toeschouwers tijdens onze 

lessen toelaten.  

Regels zodra wij weer mogen starten met binnensport in 2021 

Judo examens 2021? 


