
VERS VAN DE PERS. 

 

Het is 15 december 2021 en wat hebben we weer een 

vreemd jaar achter de rug. 

 

Na het rare en best moeilijk jaar willen we onze leden die 

ons zijn blijven steunen, nogmaals hartelijk danken. 

 

Wij hebben ons best gedaan onze sporten aan te bieden 

binnen de mogelijkheden en grenzen die ons zijn opgelegd. 

OVERZICHT VAN 2021 

We zijn in februari 2021 maar weer begonnen met het   

geven van BOOTCAMP buitentrainingen met zo nu en dan            
weersomstandigheden die wij als binnen sporters niet    
gewend zijn. 

 

 

Maar velen maakten gebruik van de mogelijkheid op de 

vrijdag en zaterdag buiten bij de Merkelbachstraat te     
komen sporten. 

Het was een leuke uitdaging om elke week weer nieuwe 
volgorde van oefeningen te bedenken en deze op papier te 
zetten zodat de deelnemers deze op gepaste afstand    
konden uitvoeren. 
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Deze Bootcamp trainingen hebben we bijna 4 maanden mogen     

aanbieden, helaas was het weer het afgelopen jaar ons niet vaak 
goedgezind om ook onze judomatten naar buiten te kunnen brengen. 

Vanaf juni mochten we eindelijk weer binnen onze 

trainingen verzorgen en kon iedereen weer het     
Aikibudo, Jiu-Jitsu en Judo gaan beoefenen zoals 
we dit het liefste doen, in onze GI (pak) en op de 

TATAMI (mat). Helaas waren ouders en bezoekers NOG NIET welkom 
bij onze altijd openbare trainingen. 

Wel merkten wij het afgelopen jaar dat het aantal deelnemers was 

terug gelopen, zeker op de locatie Sporthal Kralingen waardoor wij 
hebben besloten deze trainingen naar een andere locatie in      
Crooswijk te verplaatsen. 

 

Met deze verplaatsing hebben we onvoldoende nieuwe toestroom 

weten te krijgen naar deze locatie, wat ons in augustus heeft doen 
besluiten deze locatie te sluiten na ruim 39 jaar in Kralingen onze 
sporten te hebben aangeboden. Wel heb ik deze mooie tekening   
gekregen bij de laatste les van een van deze kids. 

 

In augustus hebben wij een Judo clinic mogen verzorgen op 

VTV de Venhoeve, en dit vele jaren geleden was dit door 
onze vader en Leo Ratten ook daar verzorgt.  

 

Vanaf september mochten we weer starten 

en zijn we helaas nog zonder bezoekers vol 
goede moed weer begonnen met de trainin-
gen, wel hebben we onze seniorenlessen die 
op de dinsdagen en woensdagen in Kralingen 
waren naar de Alexanderpolder verplaatst op 
de maandag en dinsdag. 

 

 

Met oktober kregen we het bericht dat     

bezoekers weer welkom waren bij trainingen 
en wedstrijden en dus mochten ouders en belangstellenden weer 
aanwezig zijn bij onze lessen. 
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We hadden al een aantal data in september         

vastgezet voor het afnemen van de Jiu-Jitsu band en 
certificaat examens en Judo examens voor onze  
deelnemers, en ook hadden we de datum in ons   
achterhoofd voor de viering van ons 50ste (lees 51e) 
verjaardag. Ook zouden we dit jaar wedstrijden    
organiseren en dit zou dan een KERST judotoernooi zijn. 

Ook hadden we ons aangemeld voor de Plus Verhoeven 

actie, die € 25.000,00 ging verdelen onder een aantal 

verenigingen die zich hadden aangemeld, ook hiervoor 
danken we iedereen die zijn boodschappen bij de Plus heeft        
gedaan en de vouchers voor ons heeft ingevuld/geactiveerd.  

De jeugd Jiu-Jitsu examens hebben in oktober in 2 keer plaats   

gevonden, eerst de certificaat examens en een week later vlak 
voor de herfstvakantie de band examens, helaas hebben we       
vanwege de geldende avondlockdown en de daardoor aangepaste 
lestijden moeten besluiten de examens die we in december        
gepland hadden staan uit te stellen naar 
2022. 

Op zaterdag 16 oktober hebben wij Manuel 

de Jong geëerd door hem namens onze    
vereniging een bijzondere promotie te     
geven tot 1e dan (zwarte band) Judo, dit 
was helaas door de Judo Bond     
Nederland geweigerd. 

 

 

Vanaf november zouden er weer 

een aantal restricties worden     
ingevoerd en we waren blij dat we 
6 november nog even een klein 
feestje hebben kunnen/mogen   
organiseren, met een foto         
momentje en natuurlijk voor      
iedereen een portie  
poffertjes. 
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In november was het dan eindelijk zover, de 20ste hebben we onze 

jeugd Judo examens afgenomen op een voor ons onbekende manier, 
zonder ouders, opa’s en oma’s of andere belangstellenden.             
Dit was ook voor de deelnemers, zeker de jongste niet erg makkelijk 
maar door onze vrijwilligers zijn er foto’s/filmpjes gemaakt en deze 
zijn door ons per deelnemer gedeeld. 

 

Op 4 december jl is het bedrag aan ons bekend gemaakt, en hiervoor 

zullen we een mooie besteding voor proberen te vinden. 

 

Ook heeft in december Raymon Schuurink (rechts op de foto)       

examen gedaan in Gouda bij de E-Bo academie van Mario den Edel 
(10e dan Jiu-Jitsu) en is geslaagd voor zijn 1e dan (zwarte band)    
Jiu-Jitsu. 

Als laatste willen we nog even vermelden dat de door ons            

aangekondigde randori wedstrijden welke wij onder voorbehoud voor 
aanstaande zaterdag 18 december gepland hadden staan, helaas niet 
door gaan, met als voor ons de belangrijkste reden het niet mogen 
toestaan van bezoekers waardoor de sfeer voor de deelnemers veel 
minder gezellig zal zijn. Wij zullen en hopen dit 1e kwartaal 2022 

deze wel te kunnen organiseren. 

 

Aan alles komt een einde, en dus ook aan 

deze nieuwsbrief. Rest ons nog aan alle 
leden, familieleden van onze leden,      
vrijwilligers en iedereen die onze          
vereniging een warm hart toedraagt een…. 

En hopen iedereen gezond in 2022 weer 
te mogen begroeten. 
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