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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. 

We gaan gelukkig weer meer versoepelen en dat betekend 

dat er weer meer mag bij het sporten en dat betekend 
voor ons weer Judo wedstrijden 

We hebben een aantal uitnodigingen staan en die zullen 

we in deze nieuwsbrief even neerzetten. 

Wij hebben als eerste onze Randori judo toernooi voor 26 

maart uitgeschreven, daarvan heeft u het                          
inschrijfformulier van ons ontvangen en de uitleg hiervan. 

 

MET BETREKKING TOT CORONA! 

Wel verzoeken wij iedereen de komende periode nog even 

wanneer de kinderen of uzelf klachten heeft, niet te      
komen sporten omdat onze sporten toch contactsporten 
zijn en het houden van afstand hierbij niet altijd 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. 

13.00-15.00 uur 15 jaar en ouder minimaal 2e kyu 

 

Clinic door Erik Faes en Niels Neumann.  

 

Deze twee heren draaien al jaren mee met de internationale top in het                

Nage-no-kata. Afgelopen oktober zette zij hun kroon op hun judocarrière door    

wereldkampioen Nage-no-kata te worden. Deze clinic is een must voor judoka’s 

die trainen voor hun 1e of volgende dangraad. Van wie kan je beter leren dan van 

de wereldkampioenen zelf?  

Judovereniging Ichikan bestaat 60 jaar. Wij zijn uitgenodigd voor een       

regionale judodag.   Op deze dag zijn er clinics voor jong en oud voor    

beginners en gevorderden judoka’s.  

Wij hebben een fantastisch judoprogramma samengesteld. 

Datum: zondag 27 maart 2022 Locatie:  MFC de Meander, Vlinderslag 3,                       

3233 GX Oostvoorne. Programma: 

9.00-9.45 uur  4,5,6 jarigen 

 

Clinic door Astrid Severens. Astrid is een specialist in lessen aan deze doelgroep.  

Tijdens de les zullen de kinderen veel leuke judo spellen doen.  

In deze les staat plezier voorop! Astrid is tevens ballonmodelleur.  

De kinderen gaan na de les allemaal met een mooie creatie naar huis.  

10.00-11.00 uur 7 t/m 11 jaar 
11.30-12.30 uur 12 t/m 17 jaar  
 

Clinic door Mark Huizinga.           
12 keer Nederlands kampioen, 5x Europees kampioen, 3 Olympische medailles 
met als  toppunt Olympisch goud in Sydney 2000.  

15.00-17.00 uur 15 jaar en ouder minimaal 2e kyu 

 

Clinic door Richard de Bijl.  

 

Richard de Bijl is met zijn 8e dan judo één van de hoogst gegradueerde judotrainers van   

Nederland. Hij is voorzitter van de gradencommissie ZH en IJF Word kata judge.               

Deze clinic is een must voor judoka’s die trainen voor hun 1e of volgende dangraad.  

Inschrijven bij ons voor 26 februari a.s.: voor elke clinic hanteren wij een maximum van 80 judoka’s vol=vol  

Ook dit jaar hebben wij ons best gedaan om 
weer geweldige docenten te  verzamelen van 
verschillende budosporten waaronder een 
topper van de JBN. 
 
Datum :  Zondag 19 juni 2022               
Tijd : 10.00 uur tot 15.00 uur 
Locatie : Sportboulevard Dordrecht 
Fanny Blankers-Koenweg 10, 3318 
AX  Dordrecht 

Hoe gaat dat in zijn werk? 
De deelnemers zullen 5 uur lang op de mat staan.  
Na ca. 50 min is er iedere keer een korte pauze van ongeveer 10 minuten 
waarin ze iets te eten en te drinken krijgen aangeboden. Elk uur krijgen de 
deelnemers een andere budo-discipline aangeboden. 
Samen voor het goede doel! 
De bijdrage om mee te doen is minimaal € 10,- per deelnemer. Waarom 
minimaal € 10,-? De opbrengst van deze Budomarathon is bedoeld voor 
Kika. 
De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld het inschrijfgeld via  
sponsoring te verzamelen (dat en graag nog een beetje meer natuurlijk). 
De deelnemers hebben de mogelijkheid om tot zaterdag 5 juni sponsors te 
zoeken. Het geld dat zij opgehaald hebben kan tussen 9.00 en 9.45 uur  
contant gedoneerd worden in een speciaal daarvoor aanwezige box.  



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 

Hierbij nodigen wij jullie uit deel te nemen aan ons                 
Jubileumtoernooi  60 jaar Ichikan op Zondag 10 april a.s.  

Dit zal plaats vinden in Sportaccommodatie “MFC DE MEREL”  
Willem de Waalstraat 3, 3235 BV Rockanje  

 

Het toernooi is goedgekeurd door het D.B. Zuid-Holland van Judo Bond Neder-
land. De indeling van de klassen zal geschieden naar de richtlijnen van de J.B.N.  

De organisatie kan bij te weinig deelname aan een klasse, gewichtsklassen    
samenvoegen. De geldende leeftijd is de leeftijd op de dag van het toernooi. 
Controle op leeftijd zal bij de weging plaatsvinden aan de hand van het         
judopaspoort, dus bij deelname aan dit toernooi is lidmaatschap JBN verplicht. 

Inschrijvingskosten: € 11.00, SLUITING INSCHRIJVINGEN  25 maart a.s. 

Entree: € 2.50, jeugd t/m 12 jaar gratis. Er wordt met poules gewerkt, dit is 
dus niet een toernooi voor echte wedstrijdjudoka’s. 

Leeftijd van 5 jaar t/m 15 jaar. Maximum 300 deelnemers, er is voor  iedere 
deelnemer een mooie prijs beschikbaar.  

Zaterdag  12 maart 2022 is het zover: HAPPY KIDS JUDO 
TOERNOOI bij Budo Hans Roos, Burg Diepenhorstsingel 4 
in Oud-Beijerland. 

Judowedstrijden voor de beginnende Judoka.  

• Om onze jeugd Judoka’s kennis te laten maken met het 
doen van Judo wedstrijden voor beginners.  

• Partijtjes van 2 minuten Judoën onder begeleiding van senior Judoka  

• 3 punten voor gewonnen partij, 2 punten gelijkspel, 1 punt bij verloren 
partij  

• Bij 20 punten bronzen medaille met oorkonde, 50 punten zilveren    
medaille met oorkonde, 80 punten gouden medaille met oorkonde. 

Er zijn 3 leeftijdscategorieën:  

 6-8 jaar melden om 13.00 uur aanvangstijd ca 13.30 uur,  

 9-10 jaar en 11-12 jaar melden om 15.30 uur aanvangstijd ca 16.00 uur  

Let op! Er mag maar 1 ouder per kind als toeschouwer meekomen i.v.m. Corona 

Happy Judo Kids 12 mrt 2022  € 5,-  aanmelden voor 5 maart aanstaande 

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

