
	
	

Tilburg Op 10 maart 
streden de dames en heren 
in de klasse -18 jaar om het 
eremetaal op het NK. Zo ook 
Naomi Loffeld. In deze en de 
komende nieuwsbrieven 
laten we judoka’s en jiu-
jitsuka’s aan het woord. Hoe 
beleven zij de budosport in 
de breedste zin van het 
woord. 

Naomi’s, bloed, zweet 
en tranen 
Al sinds ik me kan 
herinneren heb ik aan judo 
gedaan. Tussendoor 
natuurlijk nog wel wat anders 
uit geprobeerd, zoals 
zwemmen, turnen en ballet, 
maar judo was het toch wel 

voor mij. En nu, zo’n 13 jaar 
later, houd ik nog steeds van 
het, oh zo, onvoorspelbare 
spelletje. Een spelletje dat 
eigenlijk meer een (dure) 
hobby is geworden. Wat 
begon met een keer per 
week leuk judoën, is 
veranderd in elke dag trainen 
en maar blijven streven om 
beter te zijn dan gister. 
 
Afgelopen week ben ik 
Nederlands kampioen -18 
jaar geworden. Dat ging 
natuurlijk niet zonder slag of 
stoot. Om (Nederlands) 
kampioen te worden moet je 
het allereerst natuurlijk zelf 
héél graag willen, maar 
willen is niet genoeg, je zult 
er ook hard voor moeten 

trainen. Bij mij heeft dat veel 
“Bloed, zweet, en tranen” 
(vooral zweet ;)) gekost. 
Maar wat ik persoonlijk het 
allerbelangrijkste vind is  
dat je het doet omdat je het 
leuk vindt om te doen, en 
zeker niet omdat het “moet”.   
 
Wat dingen voor mij nog het 
iets gecompliceerder maakt 
is dat ik naast het (bijna) elke 
dag trainen ik ook gewoon 
nog naar school moet (want 
ja, leerplicht). Op school 
wordt natuurlijk ook het 
uiterste van je gevraagd. En 
dat alles is best moeilijk te 
combineren, ongeacht welk 
niveau je doet. Gaandeweg 
leer je dan ook wat voor jou 
het beste werkt. Voor mij was 
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dit om alles zoveel mogelijk 
op school al af te hebben 
zodat ik thuis alleen het 
hoognodige hoef te doen. 
Nou heb ik ook hele lieve 
vrienden waar ik (zo af en 
toe) huiswerk van mag 
overnemen, maar dat is 
natuurlijk niet de bedoeling ;) 
!!  
 
Nou is mij ook gevraagd wat 
ik later nog wil bereiken met 
judo. En dat is een heel 
simpel antwoord; ik wil het 
judo blijven zien als iets wat 
ik doe omdat ik het leuk vind, 
en wat ik momenteel leuk 
vind om te doen is hard 
trainen, veel randori's  en 
wedstrijden draaien en 
constant beter worden dan 
gisteren. Als daar dan dingen 
bijkomen zoals Nederlands 

kampioen worden is dat 
natuurlijk mooi en speciaal 
maar het allerbelangrijkste is 
dat we ons allemaal wel 
blijven realiseren dat “het 
maar een spelletje is” zoals 
mijn trainster (Antoinette 
Hennink) altijd maar zegt.  
 
Naomi Loffeld (tweede van 
links, NK-18 jaar in Tilburg). 
 

 

 

 

Budo dag Markelo 
introduceert uniek 
concept  

Dit jaar vond er weer een 
geslaagde budo dag plaats in 
ons district. Men was 
enthousiast over het Randori 
wedstrijdsysteem van 
Robbert van der Geest. Rita 
Evenberg van Judo 
Promotion Twente schreef 
een mooie recensie, die ze 
graag met u wil delen.  

Rita Evenberg: voor jonge 
judoka is de stap naar 
wedstrijden soms (te) groot. 
Een tussenvorm is de 
randori: geen wedstrijd met 
scheidsrechters en prijzen, 
maar vriendschappelijke 
partijtjes. Partijtjes, waarbij 
de judoka na afloop samen 



	
	

beslissen wie gewonnen 
heeft. Heel erg 
drempelverlagend, veel 
minder spanning en het 
plezier in het spelletje zelf 
i.p.v. de winst centraal.  

De organisatie ter plekke 
was in handen van Marco 
Borst, een zeer ervaren 
judoleraar uit Apeldoorn en 
interim-voorzitter van JBN 
Oost-Nederland.  

Ook wordt nu binnen een 
tijdsbestek van nog geen 2 
uur een mini-wedstrijdtraining 
gegeven en kunnen de 
kinderen hun partijtjes met 
weinig wachttijd draaien. 
Veel rendement voor weinig 
tijd.  

Het concept bestond al 
binnen Judo Promotion 

Twente, alleen werd dit intern 
binnen de club gedaan.  

Uniek aan afgelopen 
zaterdag was, dat het door 
de judobond zelf werd 
georganiseerd voor de 
onervaren judoka’s van alle 
clubs uit Oost-Nederland. 
Dat betekent meer kinderen 
van dezelfde leeftijd en 
hetzelfde niveau. De 
opkomst bestond uit bijna 70 
kinderen van diverse clubs. 
JPT was met 17 deelnemers 
goed vertegenwoordigd.  

De judoka kwamen uit heel 
Oost-Nederland en vanuit 
JPT uit Almelo, Borne en 
Hengelo.   

Alle deelnemers werden 
beloond met een 
deelnemerscertificaat.  

Wat de judoka’s en leraren 
van JPT betreft duidelijk een 
geslaagd concept en voor 
herhaling vatbaar.  

District 
ledenvergadering 

Vrijdagavond 13 april is er 
een bestuur gekozen voor 
ons district. De leden van de 
interim-commissie zijn bij 
acclamatie gekozen om 
verder te gaan als bestuur tot 
en met seizoen 2019-2020. 
De penningmeester had 
reeds zijn functie vacant 
gesteld, maar hierop heeft 
nog niemand gereageerd. De 
penningmeester zal de 
lopende zaken nog tot eind 
dit jaar oppakken. Als er een 
gegadigde voor deze functie 



	
	

is, zal hij deze graag 
inwerken. Daarnaast zijn de 
heren Wander Pander, Roy. 
Spijker en Henry Cooiman 
herkozen als bondsraadslid 
voor een periode van 3 jaar 
(2021). Na afloop was er nog 
een presentatie van B. van 
den Broek over het JBN-
hoofdbureau. De avond werd 
afgesloten met een drankje 
in de bar. De notulen van de 
vergadering zullen zo 
spoedig mogelijk met de 
leden worden gedeeld. Alle 
gasten (goede opkomst) 
nogmaals dank voor uw 
aanwezigheid! 

Scheidsrechters 

Op zondag 15 april heeft 
Remco Timmers in Beverwijk 

zijn 3b licentie voor 
aangepast judo gehaald. 
Deze prestatie is een mooie 
aanvulling op het 
scheidsrechterskorps in ons 
district. (Op de foto staat 
Remco het meest links). 

 

Continantal B 
scheidsrechter fighting-
system Jiu-Jitsu 
Zaterdag 29 en zondag 30 
april is Judith de Weerd naar 
Parijs geweest voor de 

referee course. Daar heeft zij 
succesvol zowel in theorie 
als in de praktijk examen 
gedaan. Wij willen de nieuwe 
internationaal (continantal B) 
scheidsrechter fighting-
system hiermee veel succes 
wensen voor de toekomst! 

Training stages 

Zaterdag 19 mei hebben er 
weer twee stages 
plaatsgevonden in Markelo.  
In de ochtend is er 2 uur 
getraind tijdens de Jiujitsu 
stage, waar het eerste uur de 
laatste 5 handelingen van het 
Ne-Waza kata zijn behandeld 
door Mark van Oudheusden 
en Judith de weerd. Tijdens 
het tweede uur heeft Sven 
Borst gewerkt op het 
grondthema 5 om tot 



	
	

verschillende eindcontroles 
te komen d.m.v. de reactie 
van uke.  

In de middag was het de 
beurt aan Rolf Tijssen die 
een judo stage heeft 
gegeven van 2 uur. De 
nadruk lag op het reageren 
van de verschillende reacties 
die uke kan geven. Vanuit 
Hiza-Guruma waarbij uke op 
zijn/haar knieën terecht 
kwam, bok of buikligging etc. 

JUDO TRAINING INZICHT 
MET VAARDIGHEDEN 

Als voorzitter van de district 
gradencommissie judo 
district Oost-Nederland heb 
ik het genoegen gehad om 
deze middag met veel 
enthousiasme leerlingen, 

leraren en diverse 
examinatoren te mogen 
trainen in het onderwerp “van 
tachi-waza naar situationeel 
ne-waza”. Judo niet alleen 
om te winnen maar vooral te 
verklaren hoe momenten tot 
stand komen. Een dankbaar 
proces met geïnspireerde 
judoka’s. Aldus Rolf Tijssen. 

Huldiging 
Op 23 juni a.s. is er na afloop 
van het technisch examen 
een gezellige 
afsluiting/huldiging met alle 
podiumwinnaars van NK’s, 
EK’s en WK’s uitkomend 
voor district Oost-Nederland 
van het afgelopen seizoen 
gepland. 

Ben jij ook een van deze 
winnaars, geef je dan vast op 

of stuur de uitnodiging die 
komende week via jouw 
school binnenkomt retour! 

on@jbn.nl 

 

Districtsactiviteiten 

26 mei DK teams, Sporthal de 
Haverkamp in Markelo. 

23 juni Technisch examen, 
Sporthal de Haverkamp in 
Markelo. Aansluitend de afsluiting 
met alle NK, EK en WK winnaars. 


