
september 2020 
editie 1 

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 25 september 2020 en we zijn al weer      

enkele weken aan het sporten, en we hebben m.b.t. de    
protocollen een aantal wijzigingen in moeten voeren. 

Wij hebben deze afgelopen periode geprobeerd op een     

veilige manier uit te voeren, maar we gaan naar de herfst toe 
en het lijkt ons niet echt fijn om buiten in het judopak te 
moeten wachten. 

Vanaf oktober gaan we toch onze uren weer terug brengen 

naar zoals het tot maart (voor Corona) was, in de        
Alexanderpolder en in Kralingen.  

Op de volgende pagina’s zullen we de regels en tijden voor   

iedereen uitleggen.  

Duidelijk is ons afgelopen maand wel geworden dat wij     

aanpassingen op de locatie Kralingen zullen moeten gaan   
toepassen, en dus uren moeten gaan verplaatsen/opheffen. 
Het sportbedrijf ondersteund ons als vereniging helaas niet 
en geeft hier financieel helaas geen ruimte voor. 

Daarom zullen we komende week gaan inventariseren of het    

aanpassen van tijden/dagen tot de mogelijkheden behoort bij 
de desbetreffende deelnemers. 

Vers van de PERS 

Afmelden bij trainingen 

Administratieve mededelingen 

 

 

WIST U DAT?? 

• Zumba elke maandagavond 
van 20:00-21:00 uur  
Alexanderpolder 

• Chu Yu do elke donderdag-
avond 19:00-20:15 uur   
Kralingen. 

• Er altijd een proefles te   
volgen is. 
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Afmelden bij trainingen 

Zoals beschreven in de algemene 

regels, stellen wij het op prijs dat 
wanneer men een training door    
omstandigheden niet kan volgen,    
de deelnemer of als ouder(s) van de 
jongste deelnemers zich bij ons   
afmeld.  

Dit kan natuurlijk via de Whatsapp 
groep, maar ook via de mail/SMS. 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben per sport(uur) een 

Whatsappgroep aangemaakt om van 
onze kant sneller door te kunnen 
geven aan de desbetreffende groep
(en) wanneer er door                   
omstandigheden een les uitvalt (dus 
geen training) kan worden gegeven. 

 

Indien een deelnemer of ouder van 

een deelnemer niet aan de       
Whatsapp groep wil worden         
toegevoegd, dit graag voor men zich 
uit de groep verwijderd via de mail 
aan ons  kenbaar maken. 

Na deze eerste periode werken met de protocollen, die de Gemeente 

Rotterdam en het Sportbedrijf Rotterdam heeft aangegeven bij de     
uitvoering van binnensportactiviteiten ga ik toch het volgende           
wijzigen. 

Voorlopig zullen er tussen alle lessen 5 minuten wisseltijd plaats   

gaan vinden, dit betekend wel dat ik elke les 5 minuten ga inkorten. 

Alexanderpolder: vanaf maandag 5 oktober 2020 

Tuimel Judo 3 jaar:    16:30-16:55 uur                                        
Pre Judo 4 jaar:     17:00-17:40 uur           
Wedstrijdtraining Judo/Jiu-Jitsu: 17:45-18:45 uur            
Aikibudo 10-15 jaar:     18:50-19:45 uur              
Zumba vanaf 16 jaar:   20:00-21:00 uur 

     vanaf vrijdag 2 oktober 2020 

Jiu-Jitsu 7-9 jaar:    17:00-17:55 uur             
Jiu-Jitsu 10-15 jaar:    18:00-18:55 uur             
Jiu-Jitsu senioren vanaf 16 jaar: 19:00-20:30 uur 

     vanaf zaterdag 3 oktober 2020 

Judo 5,6,7 jaar:    09:30-10:25 uur           
Judo 8,9,10 jaar:    10:30-11:25 uur            
Judo 11 t/m 14 jaar:    11:30-12:25 uur           
Judo senioren vanaf 15 jaar:  12:30-14:00 uur 

 

DOJO Alexanderpolder: Voor alle jeugdgroepen van 5 tot 14 jaar geldt,      

indien je met de auto/fiets wordt gebracht men in Judo/Jiu-Jitsu pak naar de 

locatie komt, mag men binnen in de kleedkamer rustig wachten tot men 5 

minuten voor aanvang van de les wordt gehaald, en 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 kleedkamer in en gebruik 

slippers om naar en van de mat te lopen in de zaal. Na de training kan men 

(oudere jeugd) zich in de kleedkamers zich verkleden.  

Het gebruik van kleedruimten en douches in de gymzalen is sinds deze maand 

weer mogelijk.   

 

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.  

Administratieve mededeling 
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Voorlopig zullen er ook op de locatie Kralingen tussen alle lessen          

5 minuten wisseltijd plaats gaan vinden, dit betekend ook hier dat ik 
elke les 5 minuten ga inkorten. Tevens ga ik hier een les(sen)             
samenvoegen/verplaatsen.  

 

Kralingen:   vanaf donderdag 1 oktober 2020 

Chu Yu do vanaf 16 jaar:   19:00-20:15 uur                                         

     vanaf dinsdag 6 oktober 2020 

JudoExtra vanaf 7 jaar:   17:15-17:55 uur             
Jiu-Jitsu 10-15 jaar:    18:00-18:55 uur                     
Judo senioren vanaf 15 jaar:  19:00-20:25 uur 

     vanaf woensdag 7 oktober 2020 

Tuimel Judo 3 jaar:    13:30-13:55 uur                                        
Pre Judo 4 jaar:     14:00-14:40 uur             
Judo 5,6,7 jaar:    14:50-15:45 uur            
Judo 8,9,10 jaar:    15:55-16:50 uur            
Judo 11 t/m 14 jaar:    17:00-17:55 uur                         
Jiu-Jitsu 10-15 jaar:    18:00-18:55 uur                        
Aikibudo/Jiu-Jitsu senioren 16 jaar: 19:00-20:30 uur 

 

DOJO Kralingen: Voor alle jeugdgroepen van 5 tot 14 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 binnen mag komen, (heren) we gebruiken hiervoor de achterste 

deur om naar de herenkleedkamer te lopen, (dames) de eerste deur gebruiken 

we om naar de dames kleedkamer, 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 kleedkamer in en gebruik 

slippers om naar en van de mat te lopen in de zaal. Na de training kan men 

(oudere jeugd) zich in de kleedkamers zich verkleden. 

Plaats wel altijd de schoenen in het schoenenrek, schoenen mogen NIET mee 

de kleedkamer in. 

Het gebruik van kleedruimten en douches in de bovenzaal is sinds deze maand 

weer mogelijk. 

 

Verzoek aan ouders/verzorgers die hun kind(eren) ophalen buiten op de       

tribune wachten. De sportzalen zijn namelijk voor publiek gesloten. 
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