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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 2018” 

VERS VAN DE PERS. 

Het is vandaag 26 januari 2022 en gisteren zijn er weer 

versoepelingen door het kabinet aangekondigd. 

Vanaf deze week mogen de ouders weer bij de trainingen 

aanwezig zijn, helaas nog wel met de geldende restricties, 
dat wil zeggen dat u een geldige QR code dient te tonen 
als wij hierom vragen, bij binnenkomst het mondkapje te 
dragen en deze mag af wanneer u plaats neemt.            
Ook verzoeken wij u rekening te houden met de 1,5 meter 
regel tenzij u uit een gezin bestaat. 

Wij hebben te maken met de regels die de verhuurder, het 

sportbedrijf Rotterdam ons oplegt en wij zullen ons om het 
sporten voor al onze deelnemers mogelijk te blijven maken 
zo veel mogelijk hieraan conformeren. 

Ook verzoeken wij wanneer de kinderen of uzelf klachten 

heeft, niet te komen sporten omdat onze sporten toch   
contactsporten zijn en het houden van afstand hierbij niet       
mogelijk is. 
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AGENDA  2022 

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 de ouders 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. 

Wij hebben naar aanleiding van de afgekondigde versoepelingen 

ook een aantal data vast gezet op onze website met de komende 
activiteiten. 

Deze zullen we hieronder ook plaatsen, en natuurlijk zijn deze wel 

onder voorbehoud. 

EXAMEN DATA JIU-JITSU: 

band examens jeugd tot 14 jaar dojo: Alexanderpolder 

vrijdag: 4 februari en op 22 april 2022 

certificaat examens jeugd tot 14 jaar dojo: Alexanderpolder 

vrijdag: 11 februari en op  8 april 2022 

examens senioren vanaf 15 jaar dojo: Alexanderpolder  

vrijdag: 25 februari en op 18 april 2022 (onder voorbehoud) 

 

Voor alle examens geldt dat men door de trainer een inschrijfformulier 
krijgt uitgereikt als deze vindt dat kandidaat er klaar voor is. 

Er mag GEEN achterstand in de contributie zijn. 

Kosten deelname bandexamen: € 15,00 (inclusief band/diploma) 

EXAMEN DATA JUDO: 

examens jeugd tot 15 jaar dojo: Alexanderpolder 

zaterdag: 25 juni 2022 

examens senioren vanaf 16 jaar dojo: Alexanderpolder 

dinsdag: 28 juni  en op zaterdag: 2 juli 2022 (onder voorbehoud) 

 

Voor alle examens geldt dat men door de trainer een inschrijfformulier 
krijgt uitgereikt als deze vindt dat kandidaat er klaar voor is. 

Er mag GEEN achterstand in de contributie zijn. 

Kosten deelname examen zijn € 7,50 . Bij het behalen van een band dient  
€ 7,50 EXTRA te worden bijbetaald voor band en diploma, vanaf 3e kyu 
(groene band) zijn de kosten € 8,50.  



WEDSTRIJDEN 

Met SponsorKliks kan je 
zelf een financiële         
bijdrage leveren 
aan B.R.R., zonder dat het 
jou een cent extra kost! 

Bestel online een pizza via 
Thuisbezorgd 
en B.R.R. ontvangt      
hiervoor geld in de      
clubkas.  

Ook doen grote webwinkels 
als Bol, Coolblue, Booking, 
Greetz en MediaMarkt 
mee.  

Een percentage van het 
aankoopbedrag gaat dan 
ook naar B.R.R. 

En nogmaals, het kost je 
niets extra!  

Wil je B.R.R. ook GRATIS 
sponsoren? Zorg er dan 
voor dat je voortaan jouw 
online aankopen doet via 
de SponsorKlikspagina 
van B.R.R. 

Voor jou een kleine    
moeite, voor B.R.R. zijn 
het directe inkomsten.  

Je kan hiervoor klikken op 
de banner op onze website 
of rechtstreeks 
naar www.sponsorkliks.co
m gaan.  

Klik vervolgens op het logo 
van de winkel. 

Link naar de SponsorKlikspagina 
van B.R.R.: 
https://www.sponsorkliks.com/
products/shops.php?club=10360 

WEDSTRIJDEN DATA: 

Randori Judo toernooi jeugd tot 15 jaar dojo: Alexanderpolder 

zaterdag: 26 maart 2022  

Wij hebben ook een datum geprikt voor het houden van ons Randori 

Judo toernooi, hierbij zullen we wedstrijden houden waarbij men 
weer kan ervaren hoe het is om judo partijtjes de doen. 

Deze zullen we hieronder ook plaatsen, en natuurlijk zijn deze ook 

onder voorbehoud. 

Verder zullen er weer externe judotoernooitjes worden                  

georganiseerd welke voor onze deelnemers aan de                       
wedstrijdtrainingen interessant zullen zijn. 

Ook willen wij weer proberen voor onze Jiu-Jitsu deelnemers de E-Bo 

Battle wedstrijden te gaan organiseren, met dit wedstrijdsysteem 
kunnen koppels demonstreren dat men kan reageren op vastgestelde 
aanvallen met vrije verdedigingsvormen. 

Voor onze deelnemers vanaf 15 jaar zou het wedstrijd systeem     

Random Attacks georganiseerd kunnen worden. Dit is ook een         
demonstratievorm en hierbij weet alleen de aanvaller welke aanval 
gemaakt zal worden. 

 

Deze zullen we hieronder ook plaatsen, en natuurlijk zijn deze ook 

onder voorbehoud. 

E-Bo Battle toernooi jeugd tot 14 jaar dojo: Alexanderpolder 

vrijdag: 1 juli 2022 

Random Attacks toernooi vanaf 15  jaar dojo: Alexanderpolder 

vrijdag: 8 juli 2022 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=10360&cn=nl&ln=nl
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=10360&cn=nl&ln=nl
https://www.sponsorkliks.com/products/howdoesitwork-sk.php?club=9714&cn=nl&ln=nl
https://www.sponsorkliks.com/products/howdoesitwork-sk.php?club=9714&cn=nl&ln=nl
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=10360
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=10360

