Karate-do SAN 4 x 1e prijs op Elhatri Karate toernooi
Zondag 18 november 2012 is Karate-do SAN met 8 leerlingen naar Eindhoven gereisd
om deel te nemen aan het 20e Elhatri Mini Karate Toernooi voor beginnende
wedstrijdkarateka's.
De bedoeling van dit toernooi is om karateka's kennis te laten maken met de diverse
wedstrijdmogelijkheden die er zijn en om de vaardigheden te verwerven om later te
kunnen deelnemen aan grotere toernooien. Wat niet de bedoeling is, dat toppers en
kampioenen hier de prijzen komen wegkapen en daar wordt door de deelnemende
scholen goed aan meegewerkt.
Begonnen werd met kata (stijloefeningen in vaste vormen) en onze jongste Jill
Beerendonk (net 7 jaar) mocht als eerste beginnen in de categorie jongens en meisjes 67 jaar met witte of gele band.
Jill won overtuigend al haar wedstrijden en de 1e prijs was binnen, een goed begin. En ze
was ook inderdaad met afstand de beste in haar categorie van voornamelijk jongens.
Daarna was haar broer Kay Beerendonk (net 10 jaar) aan de beurt in de categorie
jongens 10-11 jaar oranje of groene band en Kay deed even dunnetjes over wat zijn
zusje ook gelukt was, ook hij won alle wedstrijden en dus 1e prijs.
Vervolgens werden Dani Potters 2e en Roeland de Rijk 3e in de categorie jongens 12-13
jaar met oranje of groene band.
Fabiënne de Rijk werd in de categorie meisjes 10-11 jaar met oranje of groene band
eveneens 3e net als haar broer Roeland.
Chiara Castro kwam uit in de categorie meisjes 12-13 jaar met oranje, groene of blauwe
band, maar het lukte haar als oranje band net niet om in de prijzen te vallen.
Daarna was het de beurt aan de kata teams, waarbij 8 teams van ieder 3 jongens, meisjes
of gemengd, het opnamen tegen elkaar. Het kata team van SAN met Chiara, Fabiënne en
Roeland werd hier 3e, zodat al onze 6 kata deelnemers een beker of medaille naar huis
mochten nemen.
's Middags om 1 uur begon het kumite (wedstrijdvechten), waaraan SAN met 5
deelnemers meedeed.
In de categorie meisjes 12-13 jaar van 47 t/m 57 kg werd Chiara Castro uiteindelijk 4e,
positief was, dat ze 2 partijen had gewonnen, de 3e plaats werd bij 6-6 door de
scheidsrechters aan haar tegenstandster toegewezen, helaas.
Roeland en Dani zaten weer bij elkaar in de categorie jongens 12-13 jaar van 46 t/m
57 kg en heersten daar dusdanig, dat alle wedstrijden werden gewonnen. Beide wonnen
wedstrijden met 7-0, 8-0 en 9-0. In de onderlinge strijd om de 1e en 2e prijs won

Roeland met 5-3 van Dani, beiden hadden goed en bewegelijk vechten laten zien met
mooie technieken en met name beentechnieken.
Davy van Sprundel en Ben Ernest zaten ook in dezelfde categorie: jongens 12-13 jaar 36
t/m 42 kg.
Beide jongens zijn net een paar maanden 12 jaar, dus dat was afwachten wat het ging
worden. Ben verloor de 1e wedstrijd tegen de latere nummer 2 en in zijn 1e herkansing
was hij degene, die met aanvallend karate de wedstrijd bepaalde tegen een
tegenstander, die voornamelijk bezig was met achteruit te lopen.
Toch wist die tegenstander op het laatste moment gelijk te maken, waardoor de
wedstrijd in 2-2 eindigde. Tot grote verbazing van alles en iedereen beslisten de
scheidsrechters met 2 tegen 1 - onterecht - in het voordeel van de tegenstander, dus
einde wedstrijd voor Ben.
Davy begon zijn 1e wedstrijd heel erg goed en won met 8-2 van zijn 1e tegenstander,
vervolgens met 5-0 van de volgende en won met 4-0 de finale en werd zo 1e.
Vooral Davy is de laatste tijd heel erg vooruit gegaan m.b.t. het wedstrijd vechten. Hij is
beweeglijker geworden, zijn startsnelheid is stukken beter dan vroeger en dan ook nog
net 12 jaar tegen oudere, grotere tegenstanders winnen, is knap.
Met 4 eerste prijzen, 2 tweede prijzen en 3 derde prijzen kon coach Martin Michels en
zijn deelnemers met een uitermate goed gevoel terug naar huis.
Een aantal van de SAN deelnemers gaan a.s. zaterdag 24 november (kata)
en zondag 25 november (kumite) naar het NK Karate Jeugd van de Karate-do Bond
Nederland in Zoetermeer. Daar gaan de meesten voor de 1e keer aan deelnemen.
De concurrentie op zo'n NK is behoorlijk goed, maar hopelijk lukt het ons om ook daar
eens een prijs te pakken.

Drie winnaars. Dani, Davy en Roeland

