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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 

VERS VAN DE PERS. 

Het is vandaag 5 november 2020 en er zijn weer een aantal 

voorwaarden om te kunnen sporten. 

Wij hebben nu iets meer duidelijkheid gekregen betreffende 

de komende 2 weken. 

Indien er besloten wordt in de regio Rotterdam een avond-

klok in te voeren zullen de 18+ lessen helaas gestopt worden.  

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 corona-
virus (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 gewenst zijn bij 
binnenkomst op beide      
locaties 

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

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

 

 



Nog altijd zullen er op beide locaties tussen alle lessen 5 minuten wisseltijd plaats vinden.  

Judo, Jiu-Jitsu en het Aikibudo kan doorgaan voor de jeugd volgens Judo Bond Nederland, vermeld op 5 nov 2020. 

Per 4 november 2020 vanaf 22.00 uur heeft het kabinet voor een periode van twee weken de maatregelen           

verscherpt. Voor de sport gelden gedurende die periode als extra maatregelen: 

• Maximaal 2 volwassen personen mogen met elkaar sporten. Zij houden onderling 1,5 meter afstand. 

• Groepslessen zijn verboden voor zowel commerciële partijen als bij verenigingen. Voor verenigingssport blijft 

de sportbeoefening mogelijk onder dezelfde voorwaarden als de afgelopen twee weken, met dien verstande 

dat groepjes nu maximaal uit twee personen bestaan in plaats van vier.  

• Bij commerciële partijen en bij verenigingen kunnen volwassenen van achttien jaar en ouder wel individueel 

sporten maar zijn groepslessen niet toegestaan. 

• Kortom is het NIET toegestaan om een les/training centraal aan te sturen, dit houdt concreet in GEEN centrale 

uitleg of voorbeelden aan meer dan 2 personen tegelijk. 

Dit betekend concreet dat de Bootcamptrainingen zoals wij deze afgelopen week hebben aangeboden in de huidige 

vorm NIET meer kunnen aanbieden, dit geldt helaas ook voor onze Chu Yu do lessen.  

• Voor kinderen en jeugd (-18 jaar) geldt dat zij zijn uitgezonderd van groepjes van 2 en maximaal 30 personen. 

Zij mogen dus op normale wijze blijven trainen.  

• Op de locatie Kralingen ga ik kijken of er op de dinsdagavond aan maximaal 5 groepjes van 2 personen een 

training kan worden aangeboden door middel van een sportkaart met individuele coaching. Hierbij geldt wel 

dat men zich via de whatsapp groep moet aanmelden zodat ik de sportkaart kan opsturen. Helaas ga ik wel de 

training van de woensdagavond de komende 2 weken stoppen. 

• Ook voor de Chu Yu do lessen ga ik kijken of ik hier een passende oplossing voor kan vinden. 

• Op de locatie Alexanderpolder mbt het voor 18+ Jiu-Jitsu aan maximaal 6 groepjes van 2 personen een     

training kan worden aangeboden door middel van een sportkaart met individuele coaching. Hierbij geldt wel 

dat men zich via de whatsapp groep moet aanmelden zodat ik de sportkaart kan opsturen.  

• Met betrekking tot het Judo voor 18+ op de zaterdagmiddag ga ik aan maximaal 6 groepjes van 2 personen 

een training aanbieden door middel van een sportkaart met individuele coaching. Hierbij geldt wel dat men 

zich via de whatsapp groep moet aanmelden zodat ik de sportkaart kan opsturen.  

• Deze maatregelen zullen vandaag 5 november ingaan en zullen in ieder geval de komen de 2 weken gelden. 

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 schoenenrek, schoenen mogen NIET 

in de dojo 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, 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.  

Mogelijkheden om te kunnen sporten zijn aangepast 


