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karate - Oude tijden moeten herleven. Dat deden ze gisteren in Wouw voorzichtig met 145 deelnemers uit
vier landen, maar in 2013 moeten de Open West-Brabantse hun oude luister echt hervinden.
Organisator en vechtsportinstructeur Con Voermans uit Etten-Leur hoopt dat minstens 250 karateka's uit acht
landen dan de weg naar de Omganck zullen vinden.

"We gaan het volgend jaar, bij de elfde uitgave, enigszins anders aanpakken", trok Voermans gisteravond na afloop
een eerste conclusie. "Niet meer op zondag, maar op zaterdag. Ook niet meer in april, maar in juni. Ik heb in de
aanloop naar dit toernooi de internationale kalender niet goed bestudeerd. Foutje. In Duitsland werd zaterdag een
groot internationaal toernooi gehouden. Dat kostte ons flink wat namen. Bovendien geven vele deelnemers uit het
buitenland er de voorkeur aan op zondag naar huis te reizen. Hoeven ze zich niet te haasten."

Zo valt er nog best wat te schaven aan een toernooi dat zeven jaar 'sliep'. Door privé-omstandigheden vielen
organisatoren tijdelijk weg en verdween het evenement in de anonimiteit. "Nu alle plooien weer zijn gladgestreken,
willen we deze mooie traditie in ere herstellen."

Overigens niet alleen voor karateka's van de bij de KBN aangesloten clubs, maar ook voor verenigingen die zich in
het verleden hebben afgescheiden.

"En dat zijn er flink wat", weet Voermans. "Ik denk dat het wereldwijd wellicht om enkele honderden bondjes gaat.
Ik kan me om die reden voorstellen dat de karate-wereld voor een buitenstaander oogt als onoverzichtelijk en
chaotisch. Het is niet anders."

"Gelukkig", meent Voermans, "is zijn bond, de KBN, afgestapt van de onzalige gedachte dat je karateka's van
afgescheiden splinterbondjes buiten de deur moet zien te houden. Laat ze zich allemaal meten met elkaar. Op ons
toernooi is daarom elke karateka, ongeacht 'zijn' bloedgroep, welkom."

Voermans zegt niet te diskwalificeren, maar geeft wel aan dat er tussen al die kleine bondjes en de grote KBN wel
een essentieel verschil bestaat. "Als je bij die splinterbondjes een Nederlandse titel wilt behalen, zijn twee
overwinningen vaak toereikend. Bij de KBN moet je zeven ontmoetingen succesvol afsluiten."

Het toernooi in Wouw was overigens uniek in zijn soort. In de ochtend stond het kata, het tonen van de diverse
technieken, op het programma. Na de middag het kumité, met het punkarate en het fullcontact als onderdelen.
Voermans: "We zijn het enige toernooi waar al deze disciplines op één dag samen vloeien."

De 'schade' van een dagje karate bestond uit enkele bloedneuzen en een deelnemer die vier seconden 'zat'. "Ik
denk dat er bij een gewone voetbalwedstrijd meer blessures zijn", aldus Voermans.
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