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Met deze maand
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Agenda 2018
Dutch Open (Combat-) Sambo & internationale training 2018
Club van 100
De SAMBO Bond Nederland is op zoek naar jou!
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
8

13-15
21-22

Kernploegtraining Sambo (10-12 uur) (Johan
Jaspers Faijer)
EUROPEAN YOUTH AND JUNIOR SAMBO
CHAMPIONSHIPS (M&W)
INTERNATIONAL SAMBO TOURNAMENT Y.
POTAPOV MEMORIAL (M&W)

Zwolle (NED)

Praag (TSJ)
Vladivostok (RUS)

Mei 2018
5-6
10-11
13
18-20
26-27
26

AFRICAN SAMBO CHAMPIONSHIPS (M&W,
COMBAT SAMBO)
INTERNATIONAL YOUTH SAMBO TOURNAMENT
«POBEDA» (CADETS TEAM COMPETITION)
Kernploegtraining Sambo (10-12 uur) (Nico
Herbert)
EUROPEAN SAMBO CHAMPIONSHIPS (M&W,
COMBAT SAMBO)
PARIS SAMBO GRAND PRIX (JUNIORS AND ADULTS;
M&W, COMBAT SAMBO)
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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Dutch Open (Combat-) Sambo &
internationale training 2018
Meerdere landen uit alle hoeken van de wereld waren zaterdag 10 maart vertegenwoordigd op de Dutch Open
Championships SAMBO en Combat-SAMBO. Deelnemers uit Rusland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Brazilië,
Litouwen, België, Nederland, Groot Brittannië, USA, Canada, Ghana, Sri Lanka en India waren in Dalfsen (OV)
aanwezig om te vechten voor het eremetaal. De Trefkoele+ barstte bijna uit zijn voegen, het gemêleerde
gezelschap van atleten, coaches, trainers en supporters zorgde voor een gezellige sfeer waarbij sportiviteit en
fair play op de voorgrond stond. Kenmerkend voor het publiek en de deelnemers aan de sport is de passie en
verbroedering, welke alleen maar toeneemt.
Hendrik Jan Ningbers, grondlegger en voorzitter van de SAMBO Bond Nederland, is dan ook zeer trots op zijn
wat alle vrijwilligers en deelnemers neergezet hebben. Samen met opvolger zoon Frank Ningbers, geniet hij
met volle teugen van deze dag. Dat de sport groeit en in populariteit toeneemt is op alle fronten terug te zien.
Waar de poules voor de heren en jongens steeds groter worden, is
eveneens te zien dat bij de dames steeds meer enthousiastelingen zich
melden en timmert de SAMBO Bond Nederland met hulp van diverse
clubs hard aan de weg om ook het G – SAMBO (wat voor beperkte
sporters een prachtige stoeisport is) meer te promoten en gestalte te
geven. Ook vanuit andere verdedigingssporten stromen steeds meer
mensen in en ontdekken de mooie kanten van de SAMBO sport.

Foto: Kinderen in actie tijdens de
Dutch Open SAMB0 2018

Foto: Mooi worp tijdens 1 van de mooie CombatSAMBO wedstrijden tijdens de Dutch Open CombatSAMBO 2018
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Foto: 1 van de spannende partijen tussen 2 van onze
buitenlandse deelnemers tijdens de Dutch Open
SAMBO 2018

De volgende dag werd een afsluitende trainingsstage
georganiseerd, waar ook de buitenlandse
SAMBOka’s in grote getale aanwezig waren. Hier
werd hard met elkaar getraind, skills en ervaringen
uitgewisseld, van elkaar geleerd en vooral plezier gemaakt. Een perfecte afsluiting van een sportief weekend!
We kunnen dan ook met trots terugkijken op een succesvol en prachtig bezet toernooi. Een hartelijke dank
naar alle mensen die de sport een warm hart toedragen, de organisatie en bestuur, de Trefkoele+, gemeente
Ommen en Dalfsen, de leden, alle vrijwilligers, coaches en trainers, partners en sponsoren en natuurlijk last
but not least naar alle passievolle atleten.

Foto: Groepsfoto na de internationale SAMBO training na de Dutch Open (Combat-)SAMBO 2018
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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.
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De SAMBO Bond Nederland is op zoek naar
jou!
Het zal je niet ontgaan zijn dat de SAMBO Bond Nederland zich steeds verder aan het ontwikkelen is. Op dit
moment doen wij dit met een enthousiaste groep mensen die zich inzet om de sport te promoten in binnen
en buitenland. Hierbij werken wij met een bestuur en een aantal actieve leden die verschillende taken op zich
nemen. Dit alles doen wij geheel vrijwillig! De sport en bijbehorende activiteiten zijn echter dusdanig aan het
groeien, dat wij graag een aantal extra handen zouden willen om ons te ondersteunen. Om de sporters goed
te kunnen blijven begeleiden zijn wij in de eerste plaats op zoek naar *betrokken, enthousiaste
(bonds)coaches* die hun kennis willen delen. Zie voor de profielen de bijlages. Voldoe je niet
geheel aan het profiel, maar heb je toch interesse, laat het weten!
Daarnaast zijn we ook op zoek naar vrijwilligers die kunnen ondersteunen bij het organiseren van wedstrijden
en activiteiten, het promoten van de
sport, etc. Denk je hierbij iets voor ons te kunnen betekenen, stuur een bericht!
Wat krijg je er voor terug? Veel gezelligheid, enthousiaste 'collega's', een kijkje achter de schermen, veel
informatie over SAMBO en een mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen op verschillende gebieden.
Stuur een reactie naar: info@sambo-nederland.nl
De Algemeen Bondscoach:

















Is SAMBO leraar.
Heeft aantoonbare ervaring in begeleiden en coachen van SAMBOka’s
Is communicatief en verbaal sterk, weet overzicht te houden en mensen te motiveren. Communiceert
helder en direct en waakt voor belangenverstrengeling
Spreekt goed Nederlands en Engels, overige talen zijn een pré
Verzorgt en is aanwezig bij de Bondstrainingen van de SBN
Ontwikkelt, voert uit en houdt toezicht op het door SBN te voeren technische beleid
Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de SAMBOka’s moet worden aangeleerd
(technisch/tactisch/mentaal/medisch)
Zorgt voor een goede overgang van jeugd naar junioren naar senioren
Stelt samen met de bondscoaches trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie
Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van activiteiten en ontwikkelingen binnen de
SBN en haar coaches
Geeft aan de hand van schema´s en voorbeeldtrainingen samen met de bondscoaches per categorie
nadere instructies aan de overige trainers (“toekomstig” SAMBO leraren)
Overlegt regelmatig met de bondscoaches (gestructureerde vergaderingen)
Maakt in overleg met de desbetreffende bondscoaches de selecties voor het nieuwe seizoen
Bezoekt vergaderingen van het SBN bestuur
Verantwoordelijk voor het jaarplan (wedstrijd en trainingsprogramma)
Heeft structureel overleg met de Bondsarts/Fysiotherapeut en sportmasseur
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De Bondscoach Cadetten (-17 jaar):














Is bevoegd SAMBO leraar van de SAMBO Bond Nederland
Heeft affiniteit met het hedendaagse wedstrijd SAMBO
Is aanwezig bij de Bondstrainingen van de SBN en als onderdeel van het begeleidingsteam van de SBN
aanwezig bij tenminste de kwalificatie- en eindtoernooien (NK/ONK/EK/WK)
Heeft ruime ervaring in het lesgeven aan jeugd tot 17 jaar
Houdt rekening met zowel de fysieke als de mentale/sociaal-emotionele ontwikkeling van de jeugd tot
17 jaar en waakt hierbij over het welzijn van de SAMBOka’s
Is enthousiast en punctueel en weet te motiveren
Is bereid om mee te helpen het SAMBO door te ontwikkelen en actief deel te nemen aan de door de
SBN georganiseerde techniek dagen
Is bereid SAMBOka’s te begeleiden en te coachen alsmede trainingen en toernooien te
plannen/voorbereiden
Heeft kennis van het maken en uitvoeren van lesvoorbereidingen
Legt verantwoording af aan de Algemeen Bondscoach en het SBN bestuur
Werkt samen met de overige bondscoaches, de bondsarts en fysiotherapeut/sportmasseur
Bezoekt op verzoek vergaderingen van het SBN bestuur
Fungeert als mentor voor nieuw op te leiden SAMBO leraren

De Bondscoach Jeugd en Junioren(-19 & -21):















Is bevoegd SAMBO leraar van de SAMBO Bond Nederland
Heeft affiniteit met het hedendaagse wedstrijd SAMBO
Is aanwezig bij de Bondstrainingen van de SBN en als onderdeel van het begeleidingsteam van de SBN
aanwezig bij tenminste de kwalificatie- en eindtoernooien (NK/ONK/EK/WK)
Heeft ruime ervaring in het lesgeven aan SAMBOka’s
Is enthousiast en punctueel
Is communicatief en organisatorisch sterk
Is bereid om mee te helpen het SAMBO door te ontwikkelen en actief deel te nemen aan de door de
SBN georganiseerde techniek dagen
Is bereid SAMBO ka’s te begeleiden en te coachen alsmede trainingen en toernooien te
plannen/voorbereiden
Monitort het welzijn van de SAMBOka’s
Heeft kennis van het maken en uitvoeren van lesvoorbereidingen
Legt verantwoording af aan de Algemeen Bondscoach en het SBN bestuur
Werkt samen met de overige bondscoaches, de bondsarts en fysiotherapeut/sportmasseur
Bezoekt op verzoek vergaderingen van het SBN bestuur
Fungeert als mentor voor de nieuw op te leiden SAMBO leraren
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De Bondscoach Senioren en Veteranen:















Is bevoegd SAMBO leraar van de SAMBO Bond Nederland
Heeft affiniteit met het hedendaagse wedstrijd SAMBO
Is aanwezig bij de Bondstrainingen van de SBN en als onderdeel van het begeleidingsteam van de SBN
aanwezig bij tenminste de kwalificatie- en eindtoernooien (NK/ONK/EK/WK)
Heeft ruime ervaring in het lesgeven aan SAMBOka’s
Is enthousiast en punctueel
Is communicatief en organisatorisch sterk
Is bereid om mee te helpen het SAMBO door te ontwikkelen en actief deel te nemen aan de door de
SBN georganiseerde techniek dagen
Is bereid SAMBO ka’s te begeleiden en te coachen alsmede trainingen en toernooien te
plannen/voorbereiden
Monitort het welzijn van de SAMBOka’s
Heeft kennis van het maken en uitvoeren van lesvoorbereidingen
Legt verantwoording af aan de Algemeen Bondscoach en het SBN bestuur
Werkt samen met de overige bondscoaches, de bondsarts en fysiotherapeut/sportmasseur
Bezoekt op verzoek vergaderingen van het SBN bestuur
Fungeert als mentor voor de nieuw op te leiden SAMBO leraren

Mocht je iets willen betekenen voor de SAMBO Bond Nederland en kun je je vinden in bovenstaande
profielschets dan ontvangen we graag je sollicitatie met motivatiebrief.
Stuur een reactie naar: info@sambo-nederland.nl
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de SAMBO Bond Nederland
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Kort nieuws
-

EK & WK SAMBO Senioren

Dit jaar zal de SBN ook weer een aantal SAMBOka’s uitzenden naar het EK en WK. Het EK senioren vindt dit
jaar van 17 tot en met 21 mei plaats in Athene, Griekenland en het WK zal plaatsvinden in Boekarest van 8 tot
en met 12 november.
Selectie EK SAMBO & Combat-SAMBO in Griekenland & het WK SAMBO & Combat-SAMBO in Roemenië is als
volgt.
Heren:
-

-60kg Leroy Schuijers
-68kg Daniël Wassennaar
-74kg Johan Jaspers Faijer
-82kg Stef Jeucken
-90kg Remo Smeer
-100kg Nils Koedam

Dames:
-

-56kg Paula Borgonje
-64kg Megan van Houtum
-/+ 80kg Sacha Gorissen

Combat:
-

-68kg Daniël Alvarez
-74kg Felipe Homeylev
-82kg Samuel Hovsepyan
-90kg Pieter-Paul Schouten

-

British Open SAMBO

Op 21 april zal de British Open SAMBO plaats vinden in Folkestone opgeven hiervoor kan nog tot en met 9 april
via spitfirejudoclub@aol.com t.a.v. Colin Carrot. Zie deze facebook link voor het event:
https://www.facebook.com/events/193815257837177/. Als je een inschrijving doet, plaats de SBN dan graag
in de CC.
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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.orientrotterdam.nl

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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