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VERS VAN DE PERS. 

We hebben de eerste 3 maanden van 2022 achter de rug, 

en alle regels zijn nu (voorlopig) uit zicht. 

Het randori Judo toernooi van 26 maart was voor ons een 

goede start en succesvol, iedereen heeft zijn best gedaan, 
en leuke wedstrijden laten zien, en iedereen is met een 
mooie herinnering (die gemaakt en geleverd zijn door Arie 
en Anneke van Spoca Capelle a/d IJssel) naar huis gegaan. 

 

De komende tijd zullen we gaan proberen weer wat leuke 

dingen te organiseren, zoals een natte Judoles en diverse     
Ouder/kind trainingen. 

Hierover zullen we verderop in deze nieuwsbrief verder 

over uitweiden. 

Ook zijn er weer meer mogelijkheden om deel te nemen 

aan (Randori) Judo wedstrijden, verderop meer informatie. 

Veder willen wij natuurlijk iedereen alvast hele fijne en 

gezellige Paasdagen wensen. 
 

 



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. 

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 
 
Meer informatie kun je vinden op http://jbn-zh.nl/organisatie/nieuws/
budomarathon221 

Inschrijven via: budodagzh@jbn-zh.nl  

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.  

DEELNEMEN AAN DE BUDOMARATHON. 

NATTE JUDO/JIU-JITSU LES. 

Wie vind zwemmen in een zwembad nou niet leuk? Maar heb je weleens gejudood in een         

zwembad? Bij deze willen wij even inventariseren of hier voldoende belangstelling voor is. 

Op zaterdag 7 mei aanstaande hebben wij een optie genomen van 14:00-15:00 uur in het zwembad 

“Zevenkampsering” in Zevenkamp voor weer een natte Judoles/Jiu-Jitsu les voor maximaal 70 
deelnemers aan het einde van de meivakantie, dit alweer voor de 3e keer voor alle                    
Judo/Jiu-JItsuka’s van beide locaties (jong en niet zo jong). 

Aansluitend kunnen we nog een uurtje discozwemmen voor de deelnemers aan de               

“NATTE JUDOLES” tot 4 uur. Kosten zijn € 6,50 per persoon en deze bij de aanmelding graag vol-

doen. Een zwemdiploma voor deelname is wel een vereiste. Aanmelden kan tot zaterdag 22 april 

aanstaande via de mail of aan de tafel. (wordt alleen georganiseerd bij voldoende deelname). 

mailto:budodagzh@jbn-zh.nl


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 

Happy kids Judo wedstrijden (Randori wedstrijden) 

Zaterdag  21 mei 2022 Sportschool Richard de Bijl en Chita Gross                
zaterdag  4 juni 2022 Budo Hans Roos                                                          
zaterdag 18 juni 2022 Sportschool Richard de Bijl en Chita Gross  

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. 

Ter plekke kan er worden ingeschreven onder betaling van € 5,- per keer 
per deelnemer.  

Dit toernooi is ook geschikt voor de deelnemers aan onze                           
wedstrijdtrainingen op de maandag. 

Er zijn 2 leeftijdscategorieën en tijden:  

Leeftijd 6 - 8 jaar melden om 13:00 we starten om 13:30.                                        

Leeftijd 9 -12 jaar melden om 15.30 we starten om 16.00.  

Adressen:  

Budo Hans Roos Burgermeester Diepenhorstsingel 4, Oud- Beijerland. 

Sportschool Richard de Bijl en Chita Gross, Galileilaan 5, Spijkenisse.  

Zomertoernooi 
Zondag 3 juli 2022 

 

Dit toernooi is voor alle judoka’s van 5 t/m 12 jaar en t/m bruine 
band. 

Bij de indeling van de poules wordt zoveel mogelijk rekening          
gehouden met leeftijd, gewicht en kleur band. 

We proberen de verschillen hierin zo klein mogelijk te houden. 

Het inschrijfgeld à € 7,50-  per deelnemer, aanmelden tot uiterlijk 
zaterdag 21 mei aanstaande bij ons.   

Dit toernooi is ook geschikt voor de deelnemers aan onze                           
wedstrijdtrainingen op de maandag. 

 

De tijden worden uiterlijk 2 weken voor de toernooidatum bekend         
gemaakt! 

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


VERVOLG WEDSTRIJDEN 

• Als jij of jouw kind aan 
judo, jiujitsu of aikido 
doet bij een bij de JBN 
aangesloten club hoort 
het lidmaatschap van de 
JBN daar ook bij. 

• het lidmaatschap van de 
JBN is strikt persoonlijk 
en staat los van het     
lidmaatschap van jouw 
club. 

• het lidmaatschap wordt 
niet automatisch door je 
club opgezegd. je kunt 
wel via jouw club worden 
aangemeld. 

Voordelen lidmaatschap JBN 

• JBN wedstrijden 
organisatie van landelijke 
evenementen, wedstrij-
den en toernooien. 

• JBN graduaties 
behaalde banden worden 
geregistreerd en erkend met 
een officieel diploma. 

• JBN Magazine 
ieder kwartaal het       
digitale magazine van de 
JBN. 

• JBN paspoort 
een eigen document om 
je resultaten in bij te 
houden 

Lidmaatschapsvoorwaarden JBN: 

• de duur van het           
lidmaatschap is 1 jaar en 
wordt vervolgens,        
behoudens opzegging, 
telkenmale met 12      
maanden stilzwijgend 
verlengd. 

• het lidmaatschap eindigt 
door schriftelijke         
opzegging van het lid     
indien een                   
dergelijke opzegging één 
maand voor het einde, als 
hierboven beschreven, is 
ontvangen. 

04 juni 2022 - Instaptoernooi 4  

Bij deelname lidmaatschap Judo Bond Nederland verplicht. 

Plaats: Sportboulevard Dordrecht 
Fanny Blankers Koenweg 10 3318 AX Dordrecht 

Het instaptoernooi is opgezet voor Judoka’s die al reeds hebben            
deelgenomen aan de georganiseerde Randori toernooien (zoals Happy Kids, 
Vanen toernooi Hoogvliet) en daar dus voldoende ervaring hebben opgedaan 
met de judowedstrijden. 

Deze wedstrijden zijn van een sterkere opzet en hier kan men ook punten          
verzamelen en tegels verdienen, zodra men de zwarte tegel verdient heeft, 
heeft men voldoende wedstrijdervaring opgedaan om op de georganiseerde 
Judotoernooien te kunnen deelnemen.. 

 

Geboortejaren en gewichtsklassen: 

A geboortejaren: 2006, 2007, 2008 

gewichtsklassen: 

meisjes: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 (t/m 84) kg 

jongens: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg (t/m 97) kg 

 

B geboortejaren: 2009 en 2010 

gewichtsklassen: 

meisjes: -22, -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48 (t/m 58) kg 

jongens: -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50kg (t/m 60) kg 

 

C geboortejaren: 2011 en 2012 

gewichtsklassen: 

meisjes: -18, -20, -22, -25, -28, -32, -36, -40, -44, +44 (t/m 53) kg 

jongens: -21, -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 (t/m 60) kg 

 

D geboortejaren: 2013 en 2014 

gewichtsklassen: 

meisjes : -18, -20, -22, -25, -28, -32, -36 en +36 kg 

jongens : -18, -21, -24, -27, -30, -34, -38 en +38 kg 

 

E geboortejaar: 2015 

gewichtsklassen: 

meisjes en jongens: -18, -20, -22, -25, -28, -31, -36 en +36 (t/m 44) kg 

 

Graduatie: 6e (witte) t/m 1e kyu (bruine band) 

Inschrijfgeld: € 6,00 per judoka 

Sluiting: 07 mei 2022 

Tarieven JBN lidmaatschap per jaar, Tarief 2022 (peildatum 31-12-2022). 
- 7 jaar € 17,40, 7 tot 11jaar € 31,85, 12-16 jaar € 40,85, 17 jaar en ouder € 57,55 
Leden via koppeling Jeugdsportfonds (JSF) € 25,00                                                                                                                             

Wijze van betalen 
De automatische incasso is standaard voor de contributie-inning.                                                                
Indien geen automatische incasso wordt afgegeven, ontvangt men een factuur en 
wordt het contributiebedrag verhoogd met verwerkingskosten á € 4,25.                         

Als nieuw lid betaal je altijd eenmalig kosten voor het startpakket (JBN paspoort en 
JBN ledenpas) van € 13,15.  



ACTIVITEITEN 

 

De komende weken zijn er 
allerlei feestdagen waarop 
wij geen lessen zullen   
verzorgen. 

 

15 t/m 18 april ivm Goede 
Vrijdag/Paasdagen. 

Geen les op:  

vrijdag 15, zaterdag 16, 
maandag 18 april 2022  

25 t/m 8 mei ivm Mei    
vakantie 

Geen les op:  

maandag 25, dinsdag 26, 
woensdag 27 
(Koningsdag), donderdag 
28, vrijdag 29, zaterdag 30 
april 2022, maandag 2, 
dinsdag 3, woensdag 4, 
donderdag 5 mei, vrijdag 
6, zaterdag 7 mei 2022  

 

26 t/m 28 mei ivm        
Hemelvaartweekend  

Geen les op:  

donderdag 26, vrijdag 
27 en zaterdag 28 mei 
2022  

 
5 en 6 juni ivm             
Pinksterweekend  

Geen les op:  

Maandag 6 juni 2022  

Ouder/Kind trainingen 

In het Pinksterweekend willen we weer een keer een Ouder/kind 

training organiseren, zodat de ouders eens kunnen ervaren en     
meemaken wat onze sporten inhouden en dit eens te leren van hun 
kids. 

Graag willen we vooraf inventariseren of men dit een leuk idee 

vindt en of men hieraan mee zou willen doen. Aanmelden graag tot 
14 mei. 

Op vrijdag 3 juni zullen we de Jiu-Jitsu sport organiseren en men 

kan zich aanmelden voor groep 1 17:30-18:20, en                       
groep 2 18:30-19:20 uur, en indien bij weinig aanmeldingen beide 
lesuren samen voegen. 

Op zaterdag 4 juni zullen we onze Judo sport organiseren, en deze 

groepen zullen we even als volgt onderverdelen:  

Groep 1: 3,4,5,6 jaar 10:00-10:45 uur 

Groep 2: 7,8,9, 10 jaar 11:00-11:45 uur 

Groep 3: 11 jaar en ouder 12:00-12:45 uur 

In het verleden hadden wij Judopakken voor alle deelnemers, dit is 

dit jaar misschien niet mogelijk omdat we de trainingen in           
verschillende groepen aanbieden, maar indien men toch een pak wil 
lenen kan men dit vooraf bij ons melden (lengtemaat) en dan zullen 
wij deze zolang de voorraad strekt uitlenen. 

Enige voorwaarde is dat men dit gewassen weer bij ons terug brengt. 


