
 

Karate-do SAN 11e Open West-Brabantse 

Etten-Leur, Karate-do SAN, heeft afgelopen weekend haar 11e grote toernooi gehouden, het 11e 

Open West-Brabantse.  

En wat heet groot, deze editie was de meest succesvolle in hun 18 jarig bestaan. 350 deelnemers, 

meer dan 600 toeschouwers! Beide coaches, Kees Beerendonk en Peter van Vlimmeren konden het 

bijna niet bijbenen.  

Waar normaal 2 matten lagen, waren er nu 4. De hoofdsponsor “Friss”uit Etten-Leur, had zelfs een 

geluidsinstallatie geregeld inclusief verlichting. Om 08:00 uur waren de organisatoren in De Omganck 

te Wouw, daar stonden al meer dan 100 deelnemers op hen te wachten!  

Wat deze keer het toernooi succesvol maakte was de planning, die 1 week van te voren op de SAN 

site was geplaatst. Alle deelnemers en coaches wisten nu precies wanneer ze moesten komen. Wat 

gelijk ervoor zorgde dat er meer toeschouwers mee kwamen.  

Nu was het niet meer om 09:00 uur binnen komen en mogelijk pas om 13:00 uur je eerste partij 

draaien. Nee, maximaal was je nu 1,5 uur binnen, op de mat. Men was nu vrij om te blijven kijken, of 

met hun prijs naar huis te gaan.  

Friss, Edwin van Gorp, had voor iedereen ook een vaan geregeld, dus iedereen kon met een trofee 

naar huis gaan. San deed met 22 leerlingen mee, wat niet de grootse inschrijving was, die was voor 

Alken uit Sittard, wat gelijk duidelijk maakt, hoe bijzonder men dit toernooi vindt.  

 

De volgende deelnemers van SAN haalde een prijs:, Kimberly van Haperen, Kay Beerendonk, Dani 

Potters, Jill Beerendonk en Sem Methorst.  

Dit toernooi past in onze voorbereiding m.b.t. het NK jeugd van de KBN. Hier willen we score met 

minimaal 3 prijzen.  

De sfeer zat er goed in, alle team leden steunden elkaar, ook bij een verlies. Dani Potters won goud in 

de kata klasse, terwijl we in de voorbereiding voor de kumite klasse gingen.  

De twee grote winnaar bij de senioren waren. O’Neill Zuiverloon, Unity Rotterdam won de open 

klasse Ippon Shobu, daarmee ook de wisselbeker het prijzengeld.  

Moustafa Makhlouf, Ridolfo Den Bosch won de -70 KBN klasse en 2e in de open klasse, hiermee 

verdiende hij wel de Martin Lambo memorial cup, deze prijs wordt gegeven aan de vechter met de 

meeste aanvalslust!  



Twee speciale jeugd prijzen waren voor twee meisjes van Alken, Nina van der Weij won op 

spectaculaire wijze van haar clubgenoot Fleur de Bruijn. Echter de jodan mawashi scores die ze 

maakte kon alleen gebeuren omdat Nina er zelf ook vol tegen aan ging! Nina kreeg de stijlprijs en 

Fleur de aanmoedigingsprijs.  

Martin Michels, werd gekroond tot Ere-Lid van Karate-do SAN. 

 

 

Roger Alken met zijn twee toppers Nina en Fleur 

Karate-do SAN heeft leden uit de volgende plaatsen: Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, 

OudenBosch, Breda, Hoeven, Rucphen, Essen (Bel) en Oud-Gastel.  

Agenda tip:  

- Oktober: NK jeugd KBN 

- 26 oktober: open Sittard cup 

- 3 november: open Nederlandse Full contact Kyokushin 

 

Wilt u inlichtingen over karate, weerbaarheid of mentale coaching:  

www.karatedosan.nl; 

 06-24222772,  

of kom gezellig langs, de eerste 2 trainingen zijn gratis 

http://www.karatedosan.nl/

