Karate-do SAN op bezoek bij Kersttoernooi Karate dojo UMO.
Op 12 december 2010 was Karate-do SAN met 9 karateka’s aanwezig op het
2e Kerst Jeugd Karate Toernooi van Karate Dojo Umo.
Daniëlla van Geel, Davy van Sprundel, Daphne Seegers, Ben Ernest, Roeland en Fabiènne de
Rijk, Mike Langenberg, Giovanni Gladdines en Dani Potters deden mee aan dit uitstekend
georganiseerde en uiterst gezellige toernooi. Voor Roeland, Fabiènne en Dani
was dit hun eerste toernooi.

Fabiènne mocht ’s ochtends het spits afbijten met de kata’s. Ze liep haar kata’s voorbeeldig
maar iets te gehaast. Toch drong zij door tot de finale. Sensei Martin Michels vertelde haar
iets rustiger haar finale kata te doen. De scheidsrechters gaven haar een verdiende
tweede plaats. Tweede worden op je eerste toernooi. Geweldig gedaan Fabiènne!
Davy, Ben, Mike, Roeland, Giovanni en Dani waren ingedeeld in dezelfde poule.
Davy en Roeland mochten door naar de finaleronde. Na de spannende finaleronde moest
Davy nog twee beslissingskata’s lopen om uiteindelijk de eerste plaats toegewezen
te krijgen. Gefeliciteerd Davy. Uitstekend gedaan.
Dani verdient een speciale vermelding. Op zijn eerste wedstrijd liep hij een kata die hij
’s ochtends had geleerd. Je hebt het heel goed gedaan Dani!

Daniëlla en Daphne waren ook ingedeeld in dezelfde poule meisjes 12/13 jaar.
Daniëlla haalde de finaleronde en een uitstekende tweede plaats. Heel goed gedaan Daniëlla.
In de middag begonnen de kumite wedstrijden.
Davy en Roeland mochten in dezelfde poule de zwart/gele clubkleuren van SAN verdedigen.
Beide wonnen al hun poulewedstrijden en kwamen elkaar in de finale tegen.
Roeland was net even beter bij de les en won in zijn eerste toernooi zijn categorie.
Davy werd dus heel mooi tweede.
Een prachtige overwinning Roeland!
Daphne was met de kumite als laatste van Karate-do San aan de beurt.
Ook zij haalde een prijs. De derde dit keer. Goed gevochten Daphne!
Complimenten aan alle deelnemers.

Wilt u inlichtingen over karate, weerbaarheid of zelfverdediging: www.karatedosan.nl

