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Het district is weer volop in beweging. 
Opstaptoernooien, Districts 
Kampioenschappen, examens en stage’s 
voor Judo en JiuJitsu, Kata trainingen 
kunnen weer zonder beperkingen 
uitgevoerd worden.  

Het budo-hart leeft weer in Oost 
Nederland en dat is te merken 

 

 
  

Succes op het NK senioren 
24 oktober 2022 

  

 
Op de Nederlandse Kampioenschappen 
voor Senioren op 24 oktober hebben de 
volgende goud weten te behalen: 

• Kamile Nalbat van Stichting 
Judosport Oost  

• Carmen Dijkstra van 
Judovereniging Thag  

• Jelle Snippe van Stichting Judosport 
Oost 

 

 

 

 

 

Open oost Nederlandse 
Jujitsu toernooi 2022 
Op zaterdag 12 november hebben wij een 
topdag ervaren met onze 5de editie van 
het Open Oost Nederlands Jiujitsu 
toernooi. Het groene licht werd gegeven in 
oktober op basis van liefst 277 deelnemers 
van 25 verschillende sportscholen 
(waaronder 9 uit België en 1 uit 
Denemarken). Het had een mooi 
internationaal tintje. Nadien zijn er nog 
wat aanpassingen geweest en helaas zijn 
op de dag van ons toernooi toch nog een 
aantal deelnemers zonder afmelding niet 
gekomen. Met de resterende 216 
deelnemers hebben toch nog met enig 
creatief samenvoegen mooie poultjes 



kunnen maken in het ne-waza (jiujitsu), 
fighting (beginners en gevorderd) en in het 
duo. Hierdoor hebben de deelnemers een 
mooi aantal wedstrijden kunnen draaien. 
Met dank aan onze IT-er Bas van Wel, die 
de wijzigingen zo snel heeft kunnen 
doorvoeren en dank aan de coaches voor 
het meedenken.  

 

Examen Markelo 21 
november 2022 
In het ochtendblok werden zowel judo als 
jiujitsu examens afgenomen. Op een mat 
werden de jiujitsu examens afgenomen. Er 
waren 3 kandidaten, een voor eerste dan 
en twee voor tweede dan. Alle kandidaten 
zijn geslaagd! 

Met 17 kandidaten bij het judo verdeeld 
over 3 matten, werden de examens in 2 
blokken afgenomen. Alle examens werden 
volgens de nieuwe vaardigheidseisen 
afgenomen op één na. Dat was nog een 
herexamen gonosen-no-kata. Voor het 
eerst zagen we 2e dan examens, waarbij 
de kandidaat ook de rol van uke moest 
vervullen. Van de 17 kandidaten zijn er 15 

geslaagd en in het bezit gekomen van hun 
1e of 2e dan judo.  

 

Er waren ook 2 bijzondere promoties tot 
2e dan judo. Twee dames uit ons district 
zijn beiden kampioen geworden bij de -21 
en senioren categorie en hebben daarmee 
hun nieuwe dangraad verdiend. 

Jiujitsu eerste dan 

Manfred van Zwam (Sakura Budo Apeldoorn) 

Jiujitsu tweede dan 

Mark van de Pavert (Kiai Doetinchem) 

Peter Roodenburg (Sakura Budo Apeldoorn) 

 

 

Judo eerste dan: 

Albert Brons (Sonkei Budo Meppel) 

Cas Hoeks (Talent Base NL) 

Eva Hangyi (St. Judosport Oost) 

Jairo Tetteroo (Budocentrum Winterswijk) 

Jeroen Bossewinkel (J.S. Haagsma) 

Maartje Daamen (Judo 53 Noord) 

Maikel Rutjes (Budosport Shizentai) 

Mika van Sinderen (RTI Heerenveen) 

Omar Rokic (Judo club Sato Sneek) 

Ralph Steijn (Shogonai) 

Ruben Walinga ((Judo club Sato Sneek) 

Tim Buil (Budocentrum Winterswijk) 

Vincent Looyenga (St. Judoteam Bijsterbosch) 

 

Judo tweede dan: 

Floris Heinen (VAS Arashi) 

Melchior Mussche (Budo St. Boot) 

 



Bijzondere promoties tot judo 
tweede dan: 

Kamile Nalbat (St. Judosport Oost) 

Carmen Dijkstra (THAG) 

 

NK Teams -18 

Zaterdag 26 november werd het NK Teams 
-18 in de Topsporthal IISPA in Almelo 
gehouden. 

 

Het gecombineerde team van Talent 
Partner-Oost (Judoteam Bijsterbosch, Judo 
Haagsma, Judo Sonnenberch, Judoteam 
IJsselmond) heeft hier een bijzondere 
prestatie geleverd door met goud naar 
huis te komen uit een deelnemersveld van 

maar liefst 16 teams. In de finale wonnen 
zij met 4-3 van Stichting Topjudo Kenamju. 

Het damesteam van Judosport Oost heeft 
brons behaald. 

 

Sinterklaas toernooi  
3 december 2022 
Zaterdag 3 december vond het laatste 
opstaptoernooi van 2022 plaats in 
Markelo. Aan dit opstaptoernooi deden 
ruim 150 judoka's mee met in het eerste 
blok de jongsten in de leeftijd -8/ -10, 
tweede blok -12 jaar en in het derde blok 
waren de -15 judoka's aan de beurt. Aan 
het eind van ieder blok, gingen alle 
judoka's naar huis met een welverdiende 
medaille.  

 

Attentie voor alle sportscholen en 
verenigingen: 

Tijdens het laatste Sinterklaas toernooi 
hebben meerdere judoka’s meegedaan 
met blauwe band. De DWCO wil graag de 
sportscholen en verenigingen vragen om 
alleen judoka’s op te geven t/m groene 
band.  

Ook wedstrijdjudoka’s zijn niet welkom op 
een opstap toernooi. Als je mee hebt 
gedaan aan een DK is er geen plek meer bij 
het opstap toernooi voor de judoka.  

Met een opstap toernooi willen we jonge 
judoka’s laten kennis maken met 
wedstrijden.  

 

Kata Trainingen 
Steeds meer judoka’s weten de kata-
trainingen in Oost Nederland te vinden. 
Ook voor 2023 staan er weer een hele 
reeks in de planning. Kijk op de laatste 
pagina voor de komende trainingen, waar 
en door wie ze gehouden worden. 

 

 



Maria Lojanica  
nieuwe regio trainster 

 

Sinds afgelopen September ben ik 
aangesteld als de nieuwe Regiotrainer 
Talentontwikkeling in de Regio Noord-
Oost van de JBN. Een hele mond vol! Wat 
het in de praktijk betekent is dat ik 
talentvolle sporters in onze regio in de -18 
en -21 in de gaten hou en samen met de 
Talentpartners en clubs deze optimaal 
probeer te ondersteunen. Zelf heb ik in 
mijn jongere jaren fanatiek gejudood bij 
Kenamju in Haarlem, en ben ik later als 
trainer aan de slag gegaan voor Topjudo 
Amsterdam. Na hier met zeer veel plezier 
vier seizoenen te hebben gewerkt heb ik 
de stap gemaakt naar de judobond. 

Bondswaarderingen en 
districtsonderscheidingen 
Door de jaren heen, zijn er diverse 
onderscheidingen uitgereikt in het district 
ON. De namen van personen die een 
Bondswaardering hebben ontvangen staan 
vermeld in het Bondsvademecum onder 
de kop eregalerij. We vragen u dan ook om 
te controleren of de juiste naam bij de 
juiste onderscheiding vermeld staat? 

Graag willen we alle onderscheidingen, 
ook de onderscheidingen op 
districtsniveau op de website van ON 
plaatsen.  

Komt uw naam niet op de lijst voor in het 
Bondsvademecum en u heeft wel een 
Bondswaardering of 
districtsonderscheiding ontvangen, dan 
horen wij dit graag via on@jbn.nl 

 

DAN Examens 
In Wijk bij Duurstede vonden op 10 
december de hogere danexamens Jiujitsu 
plaats.  

 

Twee kandidaten uit Oost-Nederland 
hebben succesvol examen gedaan. Rob 
Boonman (Kiai Doetinchem) is geslaagd 
voor het tweede deel 5de dan, mede 
dankzij Uke's Rolf Arnts en Mark van de 
Pavert.  

Andre van Herk (Sakura Apeldoorn) heeft 
in een keer zijn 5de dan gehaald met zijn 
Uke's Sven Borst en Tom Gerkema. Wat 
een topresultaat! 

Eind november heeft Harry Martens ook 
de 5de dan gehaald ... maar dan bij de 
hogere dan examens Judo.  

Wat een topresultaat. Allen van harte 
gefeliciteerd!!! 

 

              



Secretaris JBN ON 
Het bestuur is dringend op zoek naar een 
nieuwe secretaris.  Mocht je belangstelling 
hebben om ons bestuur te komen 
versterken kun je een mail richten aan JBN 
Oost Nederland: ON@jbn.nl 

 

OPSTAPTOERNOOI 
VERPLAATST 
Het opstaptoernooi van 11 februari 2023 
is verplaatst naar 04 februari 2023. 

 

Activiteiten tot juli 2023  
Opstaptoernooi 

04-02-2023 

11-03-2023 

15-04-2023 

DK  -18 

28-01-2023 

 

 

Technisch examen Judo en Jiujitsu 

27-05-2023 

DK -12 

28-01-2023 

DK teams 

13-05-2023      

Budodag 

24-06-2023 

Agenda kata trainingen: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinatoren training 

13-05-2023 Jiujitsu 

14-05-2023 Judo 

Technische stages 

11-02-2023 Judo en Jiujitsu 

18-03-2023 Judo en Jiujitsu 

08-04-2023 Judo en Jiujitsu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 


