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NIEUWSBRIEF -6JUDO TOPSPORT OOST GRONINGEN
De nieuwsbrief van de stichting Judo Topsport Oost Groningen. Deze stichting
heeft als doel iedere judoka van 11 jaar en ouder te begeleiden tot 18 jarige
leeftijd om zich te ontwikkelen als topsporter. Daarnaast is het aanleren van
vaardigheden en ontwikkelen als complete judoka één van de speerpunten.

Wouter

INLEIDING:
Met een vliegende start zijn we 2019 ingerold. Voor een aantal sporters begon dit met verplichte rust.
Gelukkig zijn ze weer op volle toeren aan het trainen en ontwikkelen. De filmavond van de clubs die bij
Judo Topsport Oost Groningen zijn aangesloten was een gigantisch succes.
Daarnaast hebben een aantal sporter hun debuut gemaakt binnen de European Cup tot 18 jaar.
Succesvolle twee maanden van Judo Topsport Oost Groningen.
Veel leesplezier met deze editie.
WOUTER MEIJER

Tussenstand Klassement Judo Topsport
Oost Groningen.
In dit klassement krijgt diegene met de meeste punten een wisselbeker. Deze wisselbeker moet na
één jaar weer worden ingeleverd. De punten van na de zomervakantie tellen mee voor het seizoen
2019.
Update: 1 maart 2019
Categorie tot 12 jaar.
Charel Scholtens
Aimee Kuilman
Stijn Hulsebos
Lars Schut

Judo Ryu Muntendam
Jv Sakaee Bellingwolde
Jv Sakaee Bellingwolde
Judo Ryu Muntendam

125 punten
60 punten
50 punten
50 punten

Categorie tot 15 jaar.
Rick Heidema
Jaylinn Poppinga

Judoschool Wouter Meijer (Locatie Pekela)
Judoschool Wouter Meijer (Locatie Pekela)

85 punten
70 punten

Categorie tot 18 jaar.
Sandra van Ballegooijen
Axel Heeren
Milan de Klein

Judoschool Wouter Meijer (Locatie Pekela)
Judoschool Wouter Meijer (locatie Pekela)
Judo Ryu Muntendam

330 punten
220 punten
215 punten

Categorie 18 jaar en ouder.
Savannah Luttje
Isa Heideveld

Judo Ryu Muntendam
Judoschool Wouter Meijer (Locatie Pekela)

195 punten
60 punten

Judotoernooi Dedemsvaart.
Het eerste judotoernooi van 2019 was voor de meeste judoka’s het Wintertoernooi in het
Overijsselse Dedemsvaart. Voor een aantal judoka’s betekende dit nieuwe dingen uitproberen, maar
ook een aantal het opdoen van nieuwe ervaringen.
De coaches Elwin en Axel waren ontzettend tevreden over de behaalde resultaten.
Savannah Luttje uit Beerta wist hier beslag te leggen op de gouden medaille. Een aantal mooie
ippon’s zorgden voor de overwinning.
Stefan van Ballegooijen, waarvoor dit toernooi ontzettend dicht bij huis was, wist eveneens de
hoogste trede van het podium te beklimmen.
Milan de Klein wist ook alle wedstrijden te winnen, en daarmee kampioen te worden.
Één van de jongste judoka’s uit de poule, Milou Venema haalde een bronzen medaille op dit toernooi
met meer dan 600 deelnemers.

European Cadet Cups Italië en Spanje.
De afgelopen twee weekenden stonden in het teken van twee European Cups in Zuid-Europa. Een
tweetal judoka's van Judo Topsport Oost Groningen: Sandra van Ballegooijen en Axel Heeren zijn
samen met Lois Klein (Jv Vos, uit Emmen) naar deze toernooien gevlogen.
Het eerste toernooi wist Lois Klein de kleine finale (wedstrijd om brons) te halen in de klasse tot 40
kilogram. Na spannende wedstrijden en een voorsprong om brons wist ze dit helaas niet te
volbrengen en verloor ze de wedstrijd. Ze werd vijfde in haar debuut. Sandra van Ballegooijen kon
helaas op dit toernooi geen wedstrijd winnen, maar deed waardevolle ervaring op. Axel Heeren won
één wedstrijd en raakte daarna geblesseerd. Hij moest het toernooi vroegtijdig verlaten.
Spanje deed alleen Sandra van Ballegooijen mee. Sandra werd 7e op dit toernooi, maar er zat meer
in. Ze verloor op voorsprong van de Zimbabwaanse Christie Rose Pretorius.

Matsuru Dutch Open Espoir
Terwijl het wintertoernooi in Dedemsvaart werd gehouden, reisde Wouter met een aantal judoka’s
af naar Eindhoven voor het Matsuru Dutch Open Espoir. Dit toernooi is het grootste individuele
toernooi voor jongeren tussen 12 en 20 jaar oud in Nederland. Ook internationaal is dit toernooi zeer
geliefd. Met 1600 deelnemers uit 25 landen was het ontzettend sterk bezet.
Een aantal judoka’s van onze stichting hebben hun best gedaan, maar konden niet het maximale uit
zichzelf halen doordat ze niet op volle sterkte aan dit toernooi waren gestart.
Volgens jaar hoopt onze stichting op een groter succes met de judoka’s.

District Kampioenschappen -18 jaar.
Op zaterdag 23 februari werden de district kampioenschappen -18 jaar in het Friese Kollum
gehouden. Judo topsport Oost -Groningen komt uit in het district Noord Nederland, hieronder vallen
de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en de kop van Overijssel. De eerste vier judoka's van
elke gewichtsklasse verdienen een startbewijs voor het Nederlands kampioenschap op 9 maart in
Den Haag.
Sandra van Ballegooijen was in haar eerste wedstrijd vrijgeloot. Ze verloor haar tweede wedstrijd
doordat ze in een houtgreep terecht kwam. Maar Sandra herpakte zich en won de wedstrijd om de
derde plaats en plaatste zich voor het NK in Den Haag.Esther Kleinlugtenbelt kwam uit in een sterke
poule. Zij won haar eerste wedstrijd maar verloor haar tweede wedstrijd. Esther won de wedstrijd
in de herkansing en mocht hierdoor judoën voor de derde plek. Esther moest tegen een voor haar
bekende Friezin judoën. Deze Friezin is zeer sterk en Esther verloor dan ook haar wedstrijd door een
houtgreep. Esther eindigde als vijfde in haar poule.
Lindsey Nijboer kwam uit in de -48 kilo. Lindsey deed erg haar best maar wist geen wedstrijden te
winnen.Milan de Klein kwam uit in de -46 kilo. Omdat er vijf judoka's zich hadden opgegeven in deze
klasse werd er in poule systeem gejudood. Milan wist twee wedstrijden te winnen maar verloor er
ook twee. Hierdoor werd Milan derde in zijn poule en plaatst hij zich voor het Nederlands
Kampioenschap.
Cameron Luttje en Stefan van Ballegooijen kwamen beide uit in de -66 kilo. Cameron verloor zijn
eerste wedstrijd. In de herkansing liet Cameron zien wat hij kan en won zijn tweede wedstrijd met
een mooie Ippon. Cameron verloor zijn derde wedstrijd en werd uitgeschakeld. Stefan liet goed en
sterk Judo zien. Hij won zijn eerste wedstrijd, verloor hierna van de latere winnaar in deze poule.
Stefan mocht in de herkansing om de derde plek judoën. Na een heftige strijd verloor Stefan in de
laatste seconden van de wedstrijd door een verwurging.
De geblesseerde Axel had maar één tegenstander in zijn poule -90 kilo. Axel hoefde hierdoor alleen
maar af te groeten om zich te plaatsen voor het Nederlands kampioenschap.

Sponsorkliks (Herhaling)
Onze stichting heeft zich sinds januari 2019 aangemeld bij de site sponsorkliks. Via deze site kunt u
verschillende bestellingen doen bij webshops. Dit kost u niets extra’s, maar onze stichting ontvangt
van uw bestelling een percentage. Hieronder een uitleg zoals ze het op hun eigen website uitleggen.
Hopelijk doet u ook uw bestellingen via sponsorkliks en steunt u onze club.
Met SponsorKliks kan je nu zelf een financiële bijdrage leveren aan jouw sponsordoel, zonder
dat het jou een cent extra kost!
Bestel online een pizza via Thuisbezorgd en jouw sponsordoel ontvangt hiervoor geld in de clubkas.
Via de categorieën boven in het menu kan je tevens bij diverse webwinkels als Wehkamp, Bol.com,
Coolblue, Booking.com en Expedia bestellen. Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan ook
naar uw sponsordoel. En nogmaals, het kost jou niets extra!
Wil je jouw vereniging ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen
doet via de SponsorKlikspagina van jouw club. Voor jouw een kleine moeite, voor jouw vereniging
directe inkomsten. Stel je eens voor wanneer alle leden dit zouden doen? Vertel dit daarom door aan
andere mensen die jouw club een warm hart toedragen.
Hoe werkt het?
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt
gedaan. 75% van deze commissie storten wij op de bankrekening van jouw vereniging. Of je nu
rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.nl naar de site van Bol.com, je
betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert jouw
vereniging hier direct van!

Toernooi Resultaten:
12 januari 2019
Wintertoernooi Dedemsvaart
Milan de Klein
-18 jaar
-46 kilogram
Stefan van Ballegooijen
-18 jaar
-66 kilogram
Savannah Luttje
+18 jaar
-57 kilogram
Milou Venema
-15 jaar
+63 kilogram

GOUD
GOUD
GOUD
BRONS

2 februari 2019
Noord-Oost Toernooi Slagharen
Sandra van Ballegooijen
-18 jaar
-85 kilogram
Esther Kleinlugtenbelt
-18 jaar
-57 kilogram
Stefan van Ballegooijen
-18 jaar
-66 kilogram
Savannah Luttje
+18 jaar
-57 kilogram
Lindsey Nijboer
-18 jaar
-48 kilogram
Milan de Klein
-18 jaar
-46 kilogram

GOUD
ZILVER
ZILVER
BRONS
VIERDE
VIERDE

9-10 februari 2019
Lois Klein

VIJFDE

European Cadet Cup Follonica Italië
-18 jaar
-40 kilogram

16-17 februari 2019 European Cadet Cup Fuengirola Spanje
Sandra van Ballegooijen
-18 jaar
+70 kilogram

ZEVENDE

23 februari 2019
Aimee Kuilman
Henk Kerbof
Harry Kerbof

District Kampioenschappen -12
-12 jaar
-44 kilogram
-12 jaar
-30 kilogram
-12 jaar
-46 kilogram

ZILVER
BRONS
BRONS

23 februari 2019
District Kampioenschappen -18
Axel Heeren
-18 jaar
-90 kilogram
Sandra van Ballegooijen
-18 jaar
+70 kilogram
Milan de Klein
-18 jaar
-46 kilogram

ZILVER
BRONS
BRONS

Harry Kerbof (-12) & Sandra van Ballegooijen en Milan de Klein (-18)

AGENDA Maart/April 2019.
2 maart 2019

Nederlandse Kampioenschap -21

Almere

NED

9 maart 2019

Nederlands Kampioenschap -18

Den Haag

NED

10 maart 2019

Open Selectie Training

Muntendam

NED

16 maart 2019

District Kampioenschap -15

Norg

NED

16 maart 2019

Weekendtraining -18 JBN

Papendal

NED

17 maart 2019

Open Selectie Training

Muntendam

NED

23 maart 2019

Lente toernooi

Beilen

NED

23 maart 2019

Thuringen Pokal

Bad Blankenburg

GER

23 maart 2019

Bremen Masters

Bremen

GER

29-31 maart 2019

Sörmlandstraffen

Oxelösund

SWE

6-7 april 2019

European Cadet Cup

Teplice

CZE

6 april 2019

Nederlands Kampioenschap -15

Leek

NED

8-10 april 2019

European Cadet Training Camp

Teplice

CZE

13 april 2019

Bartjetoernooi

Assen

NED

14 april 2019

Weekendtraining -18 JBN

Papendal

NED

20 april 2019

Friese Masters

Stiens

NED

27-28 april 2019

European Cadet Cup

Berlijn

GER

29-30 april 2019

European Cadet Cup

Berlijn

GER

*De vergoeding voor de Open Selectie Trainingen op de zondag zijn gelijk gebleven aan het voorgaande seizoen. Voor alle trainingen tot en
met de volgende zomervakantie zijn de kosten € 25,- p.p. (contant betalen tijdens de training.)

