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Agenda 2017
Augustus 2017
20-23

Int. Tournament, Memorial M. Burdikov (M&F)

Kstovo (RUS)

23-26

International Training Camp for athletes

Kstovo (RUS)

27

Kernploegtraining SAMBO & Combat- SAMBO

Zaandam (NED)

September 2017
1-4

Int. Tournament in Combat- SAMBO (M)

Irkutsk (RUS)

7-10

Int. Tournament for the prizes of ODKB, Youth

Moskou (RUS)

8-11

Int. Tournament memorial A. Tschocheli (M)

Tbilisi (GEO)

8-10

Int. Team Tournament among Students Memorial
S. Mikhailovich (M&F)

Novi Sad (SRB)

9

Kernploegtraining SAMBO & Combat- SAMBO

Venray (NED)

20-25

Int. Tournament Memorial A. Dogi (M&F)

Kishinev (MDA)

SAMBO Bond Nederland

22-25

Presidents Cup, team event

Londen (GBR)

1-4

Int. Tournament for the prizes of the President of
the Republic of Tatarstan (M&F)

Kazan (RUS)

8

Kernploegtraining SAMBO & Combat- SAMBO

Rotterdam (NED)

12-16

WK SAMBO Youth & Juniors (2000/1999 &
1998/1997)

Novi Sad (SRB)

20-23

WK SAMBO Masters

N.t.b. (GRE)

27-30

European Cup (M&F)

Madrid (ESP)

5

Kernploegtraining SAMBO & Combat- SAMBO

Ommen (NED)

9-13

WK Sambo & Combat- SAMBO Seniors

Sochi (RUS)

24-26

Int. Tournament for the prizes of A. Markarian (M)

Armavir (RUS)

25

Open Vechtdal Toernooi SAMBO 2017

Ommen (NED)

26

Kernploegtraining SAMBO & Combat- SAMBO

Ede (NED)

1-4

EK Sambo Cadets (2002/2001)

Porec (CRO)

15-17

Int. Tournament Memorial Pr. Eigminas (2002 t/m
1998)

Vilnius (LTU)

Oktober 2017

November 2017

December 2017

Bondstraining
Eindtoernooien
A-toernooien
B-toernooien
Seminars
C-toernooien
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SAMBO Trainingskamp
Afgelopen 21 tot 23 juli heeft in het Sports Center in Vechtdal te Ommen het eerste SAMBO Bond Nederland
trainingskamp plaatsgevonden. Tijdens het trainingskamp hebben de docenten Shot Sanuga uit Japan, Johan
Jaspers Faijer uit Hoogeven en Maykel Claassen uit Helmond. Tijdens de trainingen van Shot Sanuga werden
veel details uit het pakkinggevecht bij het judo naar voren gehaald, veel van deze pakkingen hadden een goed
effect tijdens de SAMBO wedstrijden, bij de trainingen van Maykel Claassen kregen de deelnemers een
verrijking op hun staande spel, terwijl zij van de Bondstrainer Johan Jaspers Faijer nieuwe technieken in het
grondgevecht leerden.

Foto: Groepsfoto van de deelnemers aan het eerste SBN
trainingskamp

Foto: Het avondmaal na de eerste trainingsdag

Via de onderstaande link is het mogelijk de korte aftermovie van het trainingskamp te bekijken.
Link: https://vimeo.com/226889246
De credits voor de aftermovie gaan naar Emo Klunder, dank hiervoor.
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Wereld ranglijst
Op de wereldranglijst die gepubliceerd is door de FIAS zijn een aantal Nederlandse SAMBOka’s opgenomen.
Om op deze ranglijst te komen zijn een er aantal punten nodig, deze punten kunnen verzameld worden op
verschillende internationale toernooien. De toekenning van de hoeveelheid punten is afhankelijk van het
niveau van het toernooi.
Virtuele ranking dames:
-

-52kg

Paula Borgonje geplaatst als 39ste van de 44 deelnemers
-

-56kg

Sacha Buwalda geplaatst als 44ste van de 59 deelnemers
-

-68kg

Nina Zandman geplaatst als 42ste van de 44 deelnemers
-

-80kg

Merlissa Scholing geplaatst als 31ste van de 34 deelnemers
-

+80kg

Caitlin Heerikhuizen geplaatst als 32ste van de 32 deelnemers
Virtuele ranking heren
-

-68kg

Pim Graafland geplaatst als 67ste van de 163 deelnemers
Leroy Schuijers geplaatst als 74ste van de 163 deelnemers
-

-74kg

Johan Jaspers Faijer geplaatst als 90ste van de 22 deelnemers
Felipe Homeylev geplaats als 141ste van de 163 deelnemers
-

-82kg

Michel Blauwgeers geplaatst als 86ste van de 134 deelnemers
-

-90kg

Remo Smeer geplaatst als 56ste van de 112 deelnemers
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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
Er zijn weer nieuwe leden bij de Club van 100, dit keer zijn zij aangedragen door Frank Ningbers. Wij
verwelkomen Sport en Recreatie Emsland Ommen en Culinair bij u thuis hopen op een aangename
samenwerking en danken jullie voor de bijdrage.
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Bondstrainers
Wij willen namens de SBN de gecertificeerde bondstrainers die hieronder genoemd zijn zichzelf kort laten
voorstellen, omdat er natuurlijk geen bondstrainingen mogelijk kunnen worden gemaakt zonder de tomeloze
inzet van deze mensen.
-

Nicolaas Herbert

Nico verzorgt de bondstrainingen in Ede en heeft zelf een achtergrond in het judo, taekwondo, traditioneel jiujitsu , SAMBO en BJJ.
Geboorte datum:

03-11-1956 te Barneveld

Beroep:

Tandprotheticus, eigen praktijk en laboratorium vanaf februari 1986.
Gestart als tweede praktijk in Nederland. Voorheen heb ik in vijf
andere prakijken gewerkt. Achteraf was dit een top zet omdat ik
hierdoor veel ervaring op heb gedaan en veel struikelblokken van te
voren kon zien aankomen.

Studie:

Opleiding tot Tandprotheticus maar ook enkele opleidingen in de
Veterinaire sector. Was een erg leuke tijd en heb dit altijd als afleiding
gehad naast mijn drukke praktijk

Hobby’s:

Genealogie, Coach Nederlandse kernploeg, SAMBO en mijn eigen
sportschool ICON JJ Ede zijn ook weer uit de hand gelopen hobby’s

Gewichtsklasse:

-82 kg

Recente resultaten:

2x WK SAMBO Masters 1ste
3x WK SAMBO Masters 3de
1x EK SAMBO Masters EUSA 1ste
2x EK SAMBO Masters EUSA 3de
16x medaille op wereld toernooien (8x goud)
28x medaille op Europese toernooien (16x goud)
1x medaille op judo masters (goud)
Laatste podiumplaatsen waren in januari 2017, 2 keer goud op de
Open Europese Braziliaan Jiu Jistu Masters in Lissabon, Portugal (4300
deelnemers in het totaal)
Op sportgebied is elk moment een mooie terugblik op het verleden
met elk zijn vreemde, ongelofelijke en bijzondere verhaal.

Relevante sportresultaten:

Persoonlijk mooiste moment:
Doelen in het SAMBO:

Onder anderen de verschillende uitdagingen en ook steeds weer
interessante nieuwe mensen ontmoeten.
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Atletencommissie
Beste sporter,
Wil jij als eerste op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen binnen de bond? Wil je meepraten over
zaken als promotie van de SAMBOsport, het organiseren van toernooien en de opzet van de
trainingsstructuur? Heb je ideeën over hoe de SAMBO Bond Nederland(SBN) nog meer voor jou als sporter zou
kunnen betekenen of wil je hier graag over meepraten? Solliciteer dan voor de atletencommissie!
Deze commissie is in het leven geroepen om ons als SAMBOka’s meer te betrekken bij het beleid van de bond.
Als atletencommissie zullen wij als een spreekbuis fungeren tussen de sporters en het bondsbestuur. Dat
houdt in dat we een aanspreekpunt vormen voor sporters met vragen, zorgen of tips voor de SBN. Daarnaast
hebben we tijdens de bestuursvergadering de gelegenheid om punten in te brengen, en namens de sporters
onze mening te geven over de uiteenlopende zaken waarmee de bond zich bezighoudt.
Het is de bedoeling dat we ongeveer eens per zes weken samenkomen, en dat er regelmatig één van ons de
bestuursvergadering bijwoont.
Heb je interesse of wil je nog wat meer weten, stuur dan een mailtje naar p.e.borgonje@gmail.com.
Met sportieve groet,
Paula Borgonje
Voorzitter Atletencommissie
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Even voorstellen!
In elke nieuwsbrief zullen de leden van de Nederlandse selectie zich allemaal kort voor stellen. In deze editie is
het woord aan Zoë Klunder en Paula Borgonje.
Zoë Klunder
Geboorte datum:

16-09-2001

Studie:

Marketing & Communicatie

Hobby’s:

Zoveel mogelijk met vrienden en familie samen zijn in de spaarzame
tijd die ik heb, muziek luisteren en wielrennen.

Gewichtsklasse:

-68kg

Recente resultaten:

Nk SAMBO 1ste (2014, 2015, 2016, 2017)
Dutch Open SAMBO 1ste (2013,2014, 2015, 2016)
Swiss Open SAMBO Genève 1ste U19 (2017)
Swiss Open SAMBO Genève 2de (2017)
EK SAMBO 5de (2017)
Heb met judo de NNK - Noord Nederlandse Kampioenschappen van
Groningen, Friesland, Drenthe en kop van Overijssel 8 keer individueel
en 3 keer met teams gewonnen daarnaast een keer NK finalist en twee
keer 3e van Nederland geworden. Ook op de Dutch Open Espoir ben ik
finaliste geweest en heb Internationaal in het judo 1ste in Kopenhagen,
Hamburg, Bremen, Hannover, Lommel en Antwerpen. Met SAMBO 1ste
op de NK 2014, 2015, 2016 en 2017 en 1ste op de Dutch Open in 2013,
2014, 2015 en 2016.

Persoonlijk mooiste moment:

Doelen in het SAMBO:

Eerst in de junioren van Sambo nog een mooie en internationale prijs
te behalen. Naast dat ik geselecteerd ben voor de President Cup voor
senior teams te Londen hoop ik ook mee te doen op het WK Sambo in
Novi Sad - Servië.

Foto: Zoë in het blauw in actie op het NK SAMBO 2017
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Paula Borgonje
Geboorte datum:

23-09-1994

Studie:

Farmacie aan de Rijksuniversiteit van Groningen

Hobby’s:

Sporten (SAMBO, judo, fietsen, krachtsport en zelfs hardlopen vind ik
stiekem niet meer zo erg om te doen), lekkere dingen bakken, boeken
lezen, series kijken, tijd doorbrengen met vrienden en familie

SAMBO club:

Shoganai in Drontnen en GSBV de Mattekloppers in Groningen

Gewichtsklasse:

-52kg

Recente resultaten:

Nederlands kampioenschap 1ste (2015, 2016, 2017)
Dutch Open 1ste (2016, 2017)
Grand Prix van Parijs 1ste (2017)
Swiss Open Genève 1ste (2017)
Presidents Cup teamtoernooi Schotland 2de (2016)
Deelname aan het EK en WK 2016
NK judo 2de (2016)
EK Studenten judo 5de (2017)
Presidents Cup in Schotland, waar we in 2016 als Nederlands team
zilver haalden.
Mezelf blijven ontwikkelen en net zoveel plezier uit de sport halen als
ik de afgelopen jaren heb gedaan.

Recente relevante sportresultaten:
Persoonlijk mooiste moment:
Doelen in het SAMBO:

Foto: Paula Borgonje in het blauw zet een armklem aan tegen een dame van het Schotse team op de Presidents
Cup 2016.
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Bondstraining
Afgelopen maand heeft op 9 juli de bondstraining plaatsgevonden in Ede. Onder leiding van bondstrainer Nico
Herbert hebben de SAMBOka’s hier hard hun best gedaan de bondstrainers te laten zien wat zij waard zijn en
zichzelf weer verder te ontwikkelen. Hieronder zijn een aantal foto’s te zien van hoe de bondstraining eruit
ziet.
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Kort nieuws
-

Club van 100

Er zijn ondertussen al weer twee nieuwe leden toegevoegd aan de Club van 100
Via Frank Ningbers mogen wij Sport en Recreatie Emsland Ommen en Culinair bij u thuis van harte welkom
heten bij de Club van 100 van de SAMBO Bond Nederland.
-

Selectie Wereld Kampioenschappen SAMBO jeugd en junioren Novi-Sad, Tsjechië

Jeugd dames
-

-56 kg Sacha Buwalda
-60 kg Yousra Hider
-65kg Zoë Klunder
-70 kg Nina Zandman
-75 kg Leena van den Bosch
+75kg Leonie Sok

Jeugd heren
-

-60 kg Daan Scheurs
-68 kg Niek Lamberts
-70 kg Iwan Lubbers
-75 kg Lars Brinkhuis of Roel Luijnenberg
-/+87 Lars van der Veen

Junioren dames
-

-80 kg Caitlin Heerikhuizen

Junioren heren
-

-62 kg Leroy Schuijers
-68 kg Daniël Wassenaar
-68 kg Lucas Hoogendijk (onder de Braziliaanse vlag)
-74 kg Jan van Bruggen
-90 kg Martijn Klooster
-100 kg Nils Koedam

Selectie Wereld Kampioenschappen SAMBO Sochi, Rusland
Senioren dames
-

-52 kg Paula Borgonje
-56 kg Sacha Buwalda
-60 kg Kim Smit
-80 kg Merlissa Scholing

Senioren heren
-

-62 kg Leroy Schuijers
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-

-68 kg Pim Graafland
-68 kg Amar Ghamil (onder de FIAS vlag)
-74 kg Johan Jaspers Faijer
-82 kg Stef Jeucken
-90 kg Remo Smeer
-100 kg Nils Koedam

Presidents Cup Londen 2017
De bondstrainers hebben na veel puzzelwerk en de nodige blessure gevallen een sterk team kunnen
neerzetten voor de Presidents Cup 2017. Dit jaar vind het prestigieuze toernooi plaats in Londen, Engeland.
De selectie van het Nederlandse team bestaat dit jaar uit:
-

-60kg Yousra Hider (dames)
-62kg Leroy Schuijers (heren)
-65kg Zoë Klunder (dames)
-68kg Pim Graafland (heren)
-74kg Johan Jaspers Faijer (heren)
-82kg Stef Jeucken (heren)
-90kg Remo Smeer (heren)

Daarnaast gaat Carel de Winter mee als hoofdcoach en zal Maykel Claassen hem ondersteunen. Naast deze
SAMBOka’s zal vanuit de Nederlandse bond Jarik Hallink zal eveneens als scheidsrechter actief zijn op de mat.
Hieronder is een kort overzicht (Engelstalig) over wat de Presidents Cup daadwerkelijk inhoudt en waar het
voor staat.
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Vooruitblik
In de volgende editie van de SBN nieuwsbrief komt onder andere naar voren:
-

Aan welke toernooien gaan de selectie SAMBOka’s deelnemen
Stand van zaken omtrent de Club van 100
Volgende selectie SAMBOka’s voorstel rondes
Volgende bondstrainer voorstel ronde

De volgende nieuwsbrief zal rond de eerste van de volgende maand verschijnen.
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Club van 100
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

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

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

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

Joutou Sportcentrum
Noordsingel 39
5801GJ Venray
06-44910399

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

Oriënt
Rotterdam
www.orient-orient.blogspot.gr

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