
Het is vandaag 3 mei en we hadden natuurlijk gehoord dat het kabinet dat de avondklok eraf heeft gehaald, en er 

enkele versoepelingen hebben plaats gevonden, maar helaas gelden deze niet voor de sport, en dan natuurlijk voor 

onze contactsporten binnen. 

Wij hebben van het sportbedrijf Rotterdam een schrijven gekregen met het verzoek op korte termijn aan te geven of wij 

door willen huren, en hoeveel uren wij (zodra het weer kan en mag) op onze locaties.  

Tot aan de eerste  lockdown in 2020 huurden wij ruim 30 uur per week op onze 2 locaties, maar sinds afgelopen     

januari hebben wij een behoorlijke daling van het ledenaantal geconstateerd (zie onderstaand overzicht), wat helaas 

betekend dat wij moeten kijken hoe dit door ons op te vangen is.  

Ik moet dus op korte termijn gaan inventariseren welke leden er (zodra het mag) weer gebruik willen maken om bij  
onze vereniging komen sporten. Voor ons als vereniging is het huidige aantal betalende deelnemers voor de deze   

locatie NIET meer rendabel om de Sporthal Kralingen te kunnen blijven huren. 

Nu ben ik wel in overleg met het Sportbedrijf voor de mogelijkheid om een kleinere gymnastiekzaal in de nabije     

omgeving (waar ook een Judomat beschikbaar is) te huren, maar dit kan ik alleen overwegen als voor ons duidelijk is 

hoeveel deelnemers er blijven. 

Misschien dat wij de leeftijd indelingen iets gaan aanpassen, en waarschijnlijk ook de lestijden, maar dit kan ik alleen 
maar gaan doen als het aantal deelnemers duidelijk is. Onderstaand rooster zijn de tijden welke wij hanteerden tot 

aan maart 2020. 

Graag wil ik voor 8 mei aanstaande van onze deelnemers via de mail de bevestiging ontvangen dat men graag lid 

wil blijven van de vereniging, en dat men akkoord gaat met de mogelijkheid te verhuizen naar een andere locatie. 

Natuurlijk hopen wij dat onze vereniging in ons 51ste levensjaar (waarvan er 39 jaar ook in Kralingen) voldoende  

deelnemers kunnen houden, en dat wanneer mogelijk men ons blijft steunen d.m.v. de contributie betalingen aan ons 

over te maken, of deze bij een incasso niet te storneren. 

Zodra ik met het sportbedrijf afspraken heb kunnen maken m.b.t. een andere locatie kan ik iedereen informeren waar 

wij dit zullen gaan doen en welke tijden er door ons gehanteerd zullen gaan worden. 

Huidig trainingsrooster Kralingen: 

Dinsdag 17:15-18:00 uur JudoExtra voor deelnemers uit het speciaal onderwijs (aantal deelnemers 3, waren 3)  

Dinsdag 18:00-19:00 uur Jiu-Jitsu vanaf 10 jaar (aantal deelnemers 4, waren er 6) -2 

Dinsdag 19:00-20:30 uur Judo senioren vanaf 15 jaar (aantal deelnemers 8 waren er  12) -4 

Dinsdag 20:30-22:00 uur Aikibudo senioren vanaf 15 jaar (aantal deelnemers 2 waren er 2)  

 

Woensdag 13:30-14:00 uur TuimelJudo 3 jaar (aantal deelnemers 0 waren er 2) -2 

Woensdag 14:00-14:45 uur PreJudo 4 jaar (aantal deelnemers 2 waren er 5) -3 

Woensdag 15:00-16:00 uur Judo 5,6,7 jaar (aantal deelnemers 7 waren er 13) -6 

Woensdag 16:00-17:00 uur Judo 8,9,10 jaar (aantal deelnemers 6 waren er 10) -4 

Woensdag 17:00-18:00 uur Judo 11 t/m 14 jaar (aantal deelnemers 7 waren er 9) -2 

Woensdag 19:00-20:30 uur Jiu-Jitsu senioren vanaf 15 jaar (aantal deelnemers 5 waren er 8) -3 

 

Donderdag 19:00-20:30 uur Chu Yu do senioren vanaf 16 jaar (aantal deelnemers 6 waren er 10) -4 

Donderdag 16:00-17:00 uur Judo 6-9 jaar Schoolsport vereniging Crooswijk (aantal deelnemers 4 waren er 9) -5 
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Weer sporten in Kralingen in 2021? 
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Momenteel is de gemiddelde bezetting per lesgroep 4 tot 6 deelnemers, en dit is voor ons als           

vereniging financieel niet meer op te brengen, daarom zullen wij alleen lessen (op)starten indien er    

minimaal 8 deelnemers per lesgroep ingeschreven staan. 

Natuurlijk hopen wij dat wanneer wij weer op een “normale manier” onze lessen/trainingen mogen    

verzorgen, we ook weer nieuwe deelnemers kunnen enthousiasmeren en dat onze lessen weer voldoende 

gevuld zijn en wij geen lessen moeten gaan opzeggen.  

Weer sporten in Kralingen in 2021? 

Voorstel tijden trainingsrooster Kralingen: 

Dinsdag 19:00-20:30 uur Judo senioren vanaf 15 jaar Sporthal Kralingen 

Woensdag 19:15-20:45 uur Jiu-Jitsu senioren vanaf 15 jaar/ Aikibudo senioren vanaf 15 jaar Sporthal Kralingen 

Donderdag 19:00-20:30 uur Chu Yu do senioren vanaf 16 jaar Sporthal Kralingen 

 

Woensdag 13:30-14:15 uur Tuimel/Pre Judo 3,4 jaar Gymnastiekzaal Goudseweg 

Woensdag 14:15-15:15 uur Judo 5,6,7 jaar Gymnastiekzaal Goudseweg 

Woensdag 15:15-16:15 uur Judo 8,9,10 jaar Gymnastiekzaal Goudseweg 

Woensdag 16:15-17:15 uur Judo 11 t/m 14 jaar Gymnastiekzaal Goudseweg 

Woensdag 17:15-18:15 uur Jiu-Jitsu vanaf 10 jaar Gymnastiekzaal Goudseweg 

 

Donderdag 16:00-17:00 uur School Sport Vereniging Crooswijk 6-9 jaar Gymnastiekzaal Goudseweg 

Donderdag 17:15-18:00 uur JudoExtra voor deelnemers uit het speciaal onderwijs  Gymnastiekzaal Goudseweg 

 

Dinsdag 17:15-18:00 uur JudoExtra verplaatst naar donderdag 

Dinsdag 18:00-19:00 uur Jiu-Jitsu vanaf 10 jaar verplaatst naar woensdag 

Dinsdag 20:30-22:00 uur Aikibudo senioren vanaf 15 jaar verplaatst naar woensdagavond 



Het is vandaag 3 mei en natuurlijk hebben we gehoord dat het kabinet dat de avondklok eraf heeft gehaald, en er 

enkele versoepelingen hebben plaats gevonden, maar helaas gelden deze niet voor de sport, en dan natuurlijk voor 

onze contactsporten binnen. 

Wij hebben van het Sportbedrijf Rotterdam een schrijven gekregen met het verzoek op korte termijn aan te geven of 

wij door willen huren, en hoeveel uren (zodra het weer kan en mag) op onze locaties.  

Tot aan de eerste lockdown in 2020 huurden wij ruim 30 uur per week op onze 2 locaties, maar sinds afgelopen      
januari hebben wij een kleine daling van het ledenaantal geconstateerd (zie onderstaand overzicht), wat betekend dat 
wij moeten kijken hoe dit door ons op te vangen is, ik moet dus op korte termijn gaan inventariseren welke leden er 

(zodra het weer mag) weer gebruik willen maken om bij onze vereniging te blijven komen sporten.  

Nu ben ik ook in overleg met het Sportbedrijf de mogelijkheid om de dinsdag te huren i.p.v. de maandag en dit      

betekend wel dat ik een wijziging in de uren moet gaan realiseren, als voor ons duidelijk is hoeveel deelnemers er   
blijven. Misschien dat wij de lestijden iets gaan aanpassen. Onderstaand rooster zijn de tijden welke wij hanteerden tot 

aan maart 2020. 

Voor ons als vereniging is het huidige aantal betalende deelnemers nog wel rendabel om de locatie Merkelbachstraat 

te huren, maar enige aanpassingen in het aantal uren zal voor dit sportjaar noodzakelijk zijn. 

Graag wil ik voor 8 mei aanstaande van onze deelnemers via de mail de bevestiging ontvangen dat men graag lid 

wil blijven van de vereniging, en dat men akkoord gaat met de mogelijkheid te verhuizen naar een andere dag. 

Natuurlijk hopen wij dat onze vereniging in ons 51ste levensjaar voldoende deelnemers kunnen houden, en dat wanneer 

mogelijk men ons blijft steunen d.m.v. de contributie betalingen aan ons over te maken, of deze bij een incasso niet te 

storneren. 
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Huidig trainingsrooster Alexanderpolder: 

Maandag 16:30-17:00 uur Tuimel Judo 3 jaar (aantal deelnemers 2 waren er 2) 

Maandag 17:00-17:45 uur Pre Judo 4 jaar (aantal deelnemers 2 waren er 2) 

Maandag 17:45-18:45 uur Wedstrijdtraining Judo/Jiu-Jitsu (aantal deelnemers Judo 4 waren er 5, Jiu-Jitsu 5 waren er 5) -1 

Maandag 18:45-19:45 uur Aikibudo jeugd vanaf 10 jaar (aantal deelnemers 4 waren er 4) 

Maandag 20:00-21:00 uur Zumba 

 

Vrijdag 17:00-18:00 uur Jiu-Jitsu 7-9  jaar (aantal deelnemers 9 waren er 10) -1 

Vrijdag 18:00-19:00 uur Jiu-Jitsu 10-14 jaar (aantal deelnemers 15 waren er 15) 

Vrijdag 19:15-20:45 uur Jiu-Jitsu senioren vanaf 15 jaar (aantal deelnemers 10 waren er 11) -1 

 

Zaterdag 09:30-10:30 uur Judo 5,6,7 jaar (aantal deelnemers 11 waren er 13) -2 

Zaterdag 10:30 –11:30 uur Judo 8,9,10 jaar (aantal deelnemers 22 waren er 24) -2 

Zaterdag 11:30 -12:30 uur Judo 11 t/m 14 jaar (aantal deelnemers 15 waren er 17) -2 

Zaterdag 12:30 –14:00 uur Judo senioren vanaf 15 jaar (aantal deelnemers 22 waren er 26) -4 

Sporten in Alexanderpolder in 2021? 
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Momenteel is de gemiddelde bezetting bij sommige lesgroepen 4 tot 6 deelnemers, en dit is voor ons als           

vereniging financieel niet meer op te brengen, daarom zullen wij alleen lessen (op)starten indien er    

minimaal 8 deelnemers per lesgroep ingeschreven staan. 

Natuurlijk hopen wij dat wanneer wij weer op een “normale manier” onze lessen/trainingen mogen    

verzorgen, we ook weer nieuwe deelnemers kunnen enthousiasmeren en dat onze lessen weer voldoende 

gevuld zijn en wij geen lessen moeten gaan opzeggen.  

Sporten in Alexanderpolder in 2021? 

Voorstel tijden trainingsrooster Alexanderpolder: 

Dinsdag 17:30-18:15 uur Tuimel/Pre Judo 3-4 jaar 

Dinsdag 18:30-20:30 uur  Aikibudo 10 t/m 14 jaar 

Dinsdag 19:30-21:00 uur Judo senioren vanaf 15 jaar (verplaatst van Kralingen) 

 

Vrijdag 17:00-18:00 uur Jiu-Jitsu 7-9  jaar  

Vrijdag 18:00-19:00 uur Jiu-Jitsu 10-14 jaar  

Vrijdag 19:15-20:45 uur Jiu-Jitsu senioren vanaf 15 jaar 

 

Zaterdag 09:30-10:30 uur Judo 5,6,7 jaar  

Zaterdag 10:30 –11:30 uur Judo 8,9,10 jaar  

Zaterdag 11:30 -12:30 uur Judo 11 t/m 14 jaar  

Zaterdag 12:30 –14:00 uur Judo senioren vanaf 15 jaar 

 

Maandag 16:30-17:00 uur Tuimel Judo 3 jaar verplaats naar dinsdag 

Maandag 17:00-17:45 uur Pre Judo 4 jaar verplaatst naar dinsdag 

Maandag 17:45-18:45 uur Wedstrijdtraining Judo/Jiu-Jitsu vervalt 

Maandag 18:45-19:45 uur Aikibudo jeugd vanaf 10 jaar verplaats naar dinsdag 


