SAMBO Bond Nederland

SAMBO Bond
Nederland
Nieuwsbrief SBN – No.6 December/Januari 2017/2018

Met deze maand
-

Agenda 2018
EK Cadets Porec, Kroatië
Club van 100
NK SAMBO 2018
Kort nieuws
Vrienden van de SAMBO Bond Nederland

Agenda 2018
Januari 2018
20

NK SAMBO & COMBAT SAMBO

Utrecht (NED)

27-28

INTERNATIONAL SAMBO TOURNAMENT FOR THE
PRIZES OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN (M&W)

Astana (KAZ)

10

Opstaptoernooi Sambo (2009 t/m 2002)

Ommen (NED)

11

Kernploegtraining Sambo (10-12 uur) (Carel
Winter)

Zwolle (NED)

Februari 2018

INTERNATIONAL SAMBO TOURNAMENT FOR THE
PRIZES OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
BELARUS (M&W, COMBAT SAMBO)
INTERNATIONAL SAMBO TOURNAMENT V.
GORDEEV MEMORIAL (M)

16-17
23-24

Minks (BLR)
Bishek (KYR)

Maart 2018
4

Kernploegtraining Sambo (10-12 uur) (Maykel
Claassen)

Zwolle (NED)
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9-11

ASIAN SAMBO CHAMPIONSHIPS (M&W, COMBAT
SAMBO) & ASIAN YOUTH AND JUNIOR SAMBO
CHAMPIONSHIPS (M&W)

Jakarta (IND)

10

Dutch Open Sambo & Combat-Sambo 2018

Dalfsen (NED)

11

Internationale SAMBO training

Dalfsen (NED)

23-24

A. KHARLAMPIEV MEMORIAL (M&W, COMBAT
SAMBO)

Moskou (RUS)

April 2018
Kernploegtraining Sambo (10-12 uur) (Johan
Jaspers Faijer)

8

EUROPEAN YOUTH AND JUNIOR SAMBO
CHAMPIONSHIPS (M&W)
INTERNATIONAL SAMBO TOURNAMENT Y.
POTAPOV MEMORIAL (M&W)

13-15
21-22

Zwolle (NED)

Praag (TSJ)
Vladivostok (RUS)

Mei 2018
AFRICAN SAMBO CHAMPIONSHIPS (M&W,
COMBAT SAMBO)
INTERNATIONAL YOUTH SAMBO TOURNAMENT
«POBEDA» (CADETS TEAM COMPETITION)
Kernploegtraining Sambo (10-12 uur) (Nico
Herbert)

5-6
10-11
13

EUROPEAN SAMBO CHAMPIONSHIPS (M&W,
COMBAT SAMBO)
PARIS SAMBO GRAND PRIX (JUNIORS AND ADULTS;
M&W, COMBAT SAMBO)

18-20
26-27
26

BRITISH INTERNATIONAL SAMBO OPEN (M&W)

Tunis (TUN)
Sint-Petersburg (RUS)
Zwolle (NED)
Athene (GRE)
Paris (FRA)
Dumfries (GBR)

Juni 2018
9
15-16
17

Sambo Tournament Lüneburg (ook minder
ervaren)
FIAS PRESIDENT’S SAMBO CUP (M&W, COMBAT
SAMBO)
Kernploegtraining Sambo (10-12 uur) (Carel
Winter)

Lüneberg (GER)
Donghae (KOR)
Zwolle (NED)

Juli 2018
7

Belgium Open Sambo & Combat-Sambo

Tournai (BEL)

8

Kernploegtraining Sambo (10-12 uur) (Maykel
Claassen)

Zwolle (NED)
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16-17

INTERNATIONAL TOURNAMENT "BEACH SAMBO
OPEN"

Limassol (CYP)

27-29

Sambo Trainingskamp SBN

Ommen (NED)

24-26

INTERNATIONAL SAMBO TOURNAMENT M.
BURDIKOV MEMORIAL (M&W)

Kstovo (RUS)

18/08-02/09

18TH ASIAN GAMES

Palembang (IND)

25-28

Trainingskamp

Caracassonne (FRA)

26

Kernploegtraining Sambo (10-12 uur) (Johan
Jaspers Faijer)

Zwolle (NED)

INTERNATIONAL COMBAT SAMBO TOURNAMENT

Irkoetsk (RUS)

Augustus 2018

September 2018
4

INTERNATIONAL SAMBO TOURNAMENT FOR THE
Moskou (RUS)
PRIZES OF CSTO (YOUTH, 17-18 YEARS)
INTERNATIONAL SAMBO TOURNAMENT A. CHOKHELI
Tbilisi (GEO)
MEMORIAL (M)
INTERNATIONAL STUDENTS TEAM SAMBO
Novi-Sad (SER
TOURNAMENT "S. MIHAJLOVIĆ MEMORIAL" (M&W)

7-8
8-9
9
15-16

EUROPEAN SAMBO CUP (M&W)
Kernploegtraining Sambo (10-12 uur) (Andrey
Homeylev)
INTERNATIONAL SAMBO TOURNAMENT A. DOGA
MEMORIAL (M&W)
EUROPEAN UNION SAMBO CUP (M, W, COMBAT
SAMBO)
PRESIDENT'S SAMBO CUP (TEAM COMPETITIONS,
SPORT AND COMBAT SAMBO)

16
21-22
28
29

Madrid (SPA)
Zwolle (NED)
Kishinev (MOL)
Riga (LET)
(GBR)

Oktober 2018
5-6

INTERNATIONAL SAMBO TOURNAMENT FOR THE
PRIZES OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
TATARSTAN (M&W)

7

Kernploegtraining Sambo (10-12 uur) (Nico Herbert) Zwolle (NED)

12-14

WORLD YOUTH AND JUNIOR SAMBO
CHAMPIONSHIPS (M&W)

Tiblisi (GEO)

20-21

WORLD MASTERS SAMBO CHAMPIONSHIPS (M)

(MAR)

Kazan (RUS)

November 2018
4

Kernploegtraining Sambo (10-12 uur) (Carel Winter) Zwolle (NED)

9-11

WORLD SAMBO CHAMPIONSHIPS (M&W, COMBAT
SAMBO)

Boekarest (ROE)
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24

Open Vechtdal toernooi

Ommen (NED)

25

Kernploegtraining SBN (10-12 uur) (Maykel Claassen) Zwolle (NED)

December 2018
6-7

WORLD CADETS SAMBO CHAMPIONSHIPS (M&W)

Novi-Sad (SER)

8-9

WORLD UNIVERSITY SAMBO CHAMPIONSHIPS
(M&W, TEAMS)

Novi-Sad (SER)

9

Kernploegtraining SBN (10-12 uur) (Maykel Claassen) Zwolle (NED)

15

INTERNATIONAL SAMBO TOURNAMENT P. EIGMINAS
Vilnius (LIT)
MEMORIAL
Eindtoernooien
A-toernooien
B-toernooien
Kernploegtraining
Overig toernooi
Trainingskamp
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EK Cadets Porec, Kroatië
Op 2 en 3 december 2017 werd in Poreč, Kroatië, het Europees Kampioenschap voor Cadetten gehouden. Dit
is voor Samboka’s van 15 en 16 jaar. De Nederlandse delegatie vertrok met een busje op donderdagmiddag en
kwamen vrijdags zonder al te veel problemen aan in deze Kroatische toeristische badplaats.
Annabel Weber (-52 kg), Roel Luijnenburg (-72 kg) en Daan Wolf (-84 kg) moesten op vrijdagavond wegen. Zoë
Klunder (-65 kg), Leena van den Bos (+70 kg) en Dylan Smulders (-78 kg) moesten wachten tot zaterdagmiddag
met het wegen.
Eerste potje moest Roel tegen een Oekraïner, Nazar Zubkov, en hij vertelt ons het volgende: “Die was erg snel
en bracht me meteen naar de grond waarop hij een armklem maakte en waardoor het potje meteen over was.
Toen heb ik even rust genomen en gekeken naar mijn eerste tegenstander zijn tweede potje, die won hij dus
dat betekende dat ik nog een herkansing kreeg. Toen ging
ik weer een nieuwe warming-up doen. Toen het potje
begon nam ik hem meteen mee. Hij pakte mij bij m’n pols
en daar kreeg hij een straf en ik een punt voor. Het potje
ging redelijk goed. Hij probeerde nog twee keer m’n
benen te pakken maar dat lukte hem niet. Uiteindelijk
trok hij mij naar de grond en deed hij een beenklem daar
kwam ik niet meer uit en ik moest afkloppen. Ik baalde
erg, maar ik weet nu dat ik moet trainen op het
verdedigen van arm en beenklemmen.”

Foto: Roel Luijnenburg in actie tijdens een van zijn wedstrijden

Foto: Annabel Weber wint brons (rechts op de foto)
Daan kwam uit tegen Ian Cesko uit Kroatië. Ook hij
verloor zijn eerste partij en kreeg uiteindelijk geen
herkansing. Dit betekende einde toernooi voor Daan.
Annabel kwam uit tegen Marilena Burca uit Moldavië
in haar eerste partij. Deze wist ze te winnen en kwam
daardoor in de halve finale. Tegen de Bulgaarse
Yanica Petkova ging het wat minder en verloor ze,
waardoor ze verwezen werd naar de herkansing.
Hierin nam ze het in de partij om het brons op tegen
Lana Mrdalj uit Servië. Annabel kwam als winnaar uit de bus en was hierdoor zeker van het brons!
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Op zondag was het de beurt aan Zoë, Leena en Dylan om zich te meten met de rest van Europa. Darta
Smildzina uit Letland was de eerste tegenstandster van Leena. Voor Dylan was dat Dominik Derkach uit
Duitsland. Deze partijen werden helaas verloren en jammer genoeg kregen ze geen herkansing.
Foto: Dylan Smulders in actie
Zoë kwam in haar eerste partij uit tegen Tamuna
Dolidze uit Georgië en ook zij vertelt ons haar eigen
verhaal: Zondag was dan eindelijk mijn wedstrijddag.
De dag ervoor mocht ik wegen en kreeg ik al een
indruk van de grootte van het toernooi. De
voorbereiding was voor mij persoonlijk niet optimaal
vanwege blessures maar ik merkte in de warming-up
dat ik er zin in had.
De eerste ronde was ik vrijgeloot, en de tweede partij mocht ik beginnen tegen Georgië. In de eerste seconden
wist ik met een veeg al voor te komen staan, later in de wedstrijd scoorde ik meer punten maar maakte ik een
fout. Gelukkig scoorde ik gelijk terug met 4 punten met een opvolgende armklem maar er werd niet afgeklopt.
Positief kon ik deze wedstrijd afmaken.
De halve finale moest ik mijn partij houden tegen Servië.
Ik kwam niet goed terecht en heb mijn wedstrijd verloren.
Jammer, maar kop op het brons zat er nog in.
Om de 3e plek was tegen Moldavië, mijn tegenstandster
gaf op vanwege een blessure. Zelf was ik niet helemaal
tevreden over de wedstrijddag zeker in de halve finale zat
er meer in maar het brons namen wij wel mee terug naar
Nederland. 2017 is uiteindelijk mooi afgesloten door dit
EK Cadets waar het in de jeugd net mis ging met twee
keer een 5e plek. Nu is het tijd voor herstel en wachten
op de volgende grote toernooien.

Foto: Zoë Klunder in actie om een armklem aan te zetten.

De coaches en chauffeurs Hendrik-Jan Ningbers en Mike Smulders hebben eveneens genoten van een mooi en
succesvol toernooi. En op naar de volgende uitdaging(en)!
Foto: groepsfoto coaches en deelnemers EK
cadets Porec, Kroatië
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Club van 100
Eerst wat algemene informatie over de ‘Club van 100’, wat is dit precies en wat kan het voor effect hebben op
de groei van een (sport)bedrijf.
De Club van 100 is niet zozeer een club van 100 verschillende mensen of bedrijven. De Club van 100 is een
benaming voor een partnerschap tussen sponsoren met de vereniging hebben. Deze partners betalen jaarlijks
€100,- euro aan de vereniging om te zorgen dat de atleten van de vereniging de financiële hulpmiddelen
krijgen om zich verder te kunnen ontwikkelen. Zij kunnen door middel van deze hulpmiddelen bijvoorbeeld
deelnemen aan buitenlandse trainingskampen of toernooien, bestaat de kans dat de trainingsfaciliteiten
verbeterd worden of dat er mogelijke Seminars georganiseerd kunnen worden zodat het niveau van de atleten
omhoog gaat.
Het effect van een Club van 100 specifiek op de SBN;
De SBN is op dit moment met grote ontwikkelingen bezig, er zijn meer en meer SAMBOka’s op de nationale
trainingen en er worden steeds meer internationale toernooien en trainingskampen op de agenda gezet. Deze
internationale toernooien en trainingskampen kosten natuurlijk een hele hoop geld, geld dat er niet altijd voor
iedereen ter beschikking is.
Met de oprichting van de Club van 100 van de SAMBO Bond Nederland willen wij er voor gaan zorgen dat het
mogelijk gemaakt wordt dat de SAMBOka’s van de Nederlandse selectie op kosten van de bond uitgezonden
kunnen worden. Via het geld van de Club van 100 kunnen (grote delen van) de reis-, verblijf- en inschrijfkosten
worden gedekt, waardoor het mogelijk is dat de selectie vaker naar het buitenland kan waardoor het niveau
omhoog gaat.
Als lid van de Club van 100 wordt er €100,- per jaar gesponsord aan de SBN, als tegenprestatie wordt het logo
van de partner 12 keer per jaar op de nieuwsbrief van de SBN toegevoegd onder het kopje Vrienden van de
SAMBO Bond Nederland en wordt de kans aangeboden om een spandoek of banner te gebruiken tijdens de
SAMBO toernooien in Nederland. Naast dat de sponsoren zich op deze manier kunnen profileren verkrijgen zij
jaarlijks ook 2 vrijkaarten voor de NK en de Dutch Open SAMBO, hier hebben de leden van de Club van 100 de
kans om te zien wat hun investering voor ontwikkeling doormaakt en biedt het hen de mogelijkheid om te
netwerken met de andere leden van de Club van 100.
Om zo veel mogelijk mensen te bereiken is de vraag aan jullie allemaal om in je directe omgeving mensen of
bedrijven aan te spreken met de vraag of zij de SBN een warm hart toe zouden willen dragen en de
ontwikkeling van de sport te steunen door lid te worden van de Club van 100 van de SBN. Bij de te benaderen
prospecten kan worden gedacht aan; bedrijf waar je werkt, maar ook de bedrijven van
ouders/vrienden/familie, eigen huidige scholen, maar ook scholen waar je op gezeten hebt, grote bedrijven in
de stad/dorp, bedrijven die gerelateerd zijn aan de sport of hier affiniteit mee hebben.

Breaking news
Het volgende nieuwe lid van de Club van 100 is, El Querpo Quirro Massage. Wij hopen op een mooi
samenwerking!
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NK SAMBO & Combat-SAMBO 2018 Utrecht
Op 20 januari werd het NK SAMBO gehouden in de sporthal van worstel vereniging UKV De Halter in Utrecht.
De zaal bood alles wat nodig was om de Samboka’s te voorzien van een goede start voor hun wedstrijden.
Om 10.30 uur werd het toernooi geopend door organisator Frank Ningbers, waarna direct de eerste partij bij
de jeugd van start ging. Goed te zien was dat iedereen er veel zin in had en de spanning van de deelnemers
was te voelen in de zaal.
Onder toeziend oog van hoofdscheidsrechter Jarik Hallink lieten de samboka’s veel mooie technieken zien.
Jarik kreeg tijdens het toernooi, naast ondersteuning van de vaste scheidrechters, ook ondersteuning van een
aantal scheidsrechters in opleiding.
Na het ochtend blok en pauze konden de junioren en senioren zich klaar maken voor hun kans op de
Nederlandse titel.
Het middagblok werd gestart met een spannende partij waar direct te zien was dat ook hier iedereen voor de
volle 100% er tegenaan ging. In dit blok werd de eerste Total Victory gescoord door Daniël Wassenaar. Hij
scoorde na een 7-0 voorsprong op Lucas Hoogendijk met een perfect uitgevoerde heupworp een prachtige
Total Victory. Hiermee stelde hij zijn Nederlandse titel veilig.
Enkele partijen later scoorde Remo Smeer in zijn finale partij tegen Ruben Drost de tweede Total Victory.
Smeer liet er geen gras over groeien en maakte snel korte metten met Drost en prolongeerde daarmee zijn
Nederlandse titel.
Na de reguliere partijen was het tijd voor het Combat-SAMBO. Hierbij ging het er erg fanatiek aan toe. De
partijen kenmerkten zich door mooie worpen, afgewisseld met strakke combinaties van trappen en stoten.
Voor het publiek zorgde dit voor een mooi spektakel. Gelukkig bleef de schade tijdens deze partijen beperkt
tot enkele bloedneuzen.

Foto: Deelnemers van de WK in Sochi, Rusland en Novi-Sad, Servië laten met trots hun door Nihon Sport en SBN
gesponsorde trainingsjack zien.
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Na het Combat-SAMBO was het tijd voor de laatste ronde van de dag, de open klasse Sport SAMBO. Na zeer
spannende partijen was het Arya Sheikh Hosseini die aan het langste eind trok in de finale partij tegen Jasper
van den Born. Een speciaal ingelaste open categorie met deelnemers Megan van Houtum, Milan Kortooms en
Arya Sheikh Hosseini zorgde voor een laatste spannende ronde, waarbij zowel deelnemers als publiek met veel
enthousiasme meeleefden met de samboka’s op de mat. Check hier de video van de partij tussen Milan en
Arya.
Ook was er vandaag bijzonder bezoek aanwezig, Peter Wetzer eigenaar van Nihon Sport en Hans van Essen,
oprichter en editor van het wereldwijd bekende Judo Inside waren ook aanwezig vandaag om kennis te maken
met de SAMBO sport. Naast Peter en Hans waren er ook nog bekende Nederlandse worstelaars aanwezig.
Iedereen nogmaals gefeliciteerd met het behalen van jullie resultaten, we zien jullie graag terug bij de eerst
volgende bondstraining op 11 februari 2018 in Zwolle en bij de Dutch Open op 10 maart 2018!
Klik hier voor de uitslagen van de NK SAMBO & Combat-SAMBO per poule en klik hier voor de uitslagen per
gewichtsklasse.
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Kort nieuws
-

Selectie A-toernooi Minks, Wit-Rusland

Op 16 en 17 februari vindt in Mink, Wit-Rusland een A-toernooi plaats, hiermee kunnen de Nederlands
Samboka’s weer punten scoren voor op de wereldranglijst. Geselecteerd voor dit toernooi zijn:
Mannen:
-

-60kg Daniël Wassenaar
-82kg Stef Jeucken
-90kg Jasper van den Born
-100kg Nils Koedam

-

Bondstrainingen

Alle bondstraining zullen vanaf december 2017 plaatsvinden in Zwolle in de dojo van Judo Zwolle, op het adres
Camppus 2-6, 8017 CA Zwolle.
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Vrienden van de SAMBO Bond Nederland
De onderstaande bedrijven verlenen financiële steun voor de SAMBO sport in Nederland.

Jumper de diersuper
Eerste Oostparkstraat 155
1091GZ Amsterdam
020-6937518
www.jumper.nl

ICON JJ Ede
Maanderpoort 17
6711AB Ede
06-34426848
www.icon-ede.nl

Emsland sportcentrum
Emslandweg 17
7731RP Ommen
0529-453084
www.sportcentrum-emsland.nl

Z.A.C.De Halter
Poelenburg 468
1504NW Zaandam
075-6161024
www.dehalterzaandam.nl

Sportcentrum Graafland
Molenstraat 89
4033AT Lienden
06-51639739
www.sportcentrumgraafland.nl

Mayks Gym
Noordsingel 39
5801GJ Venray
06-44910399
www.mayksgym.nl

Oriënt SAMBO en Judo
Schiedamse Vest 188
3011BH Rotterdam

Culinair bij u thuis
Wielewaalstraat 21
7731XH Ommen
0529-452710
www.culinairbijuthuis.nl

Emsland Groepsaccommodatie
Emslandweg 17
7731RP Ommen
0529-453084
www.emsland-ommen.nl

www.orient-orient.blogspot.gr

Autobedrijf Lamberts
De Sluis 35
7681KA Vroomshoop
0545-646177
www.autolamberts.nl
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H4BS Business Support
Linnaeusdreef 56
3621 XX Breukelen
06-38931184
www.h4bs.com

El Querpo Quirro Massage
Schurinkhof 8-10
7731 EX Ommen
06-51948167
elcuerpomassageommen.jouwweb.nl
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