2e Shoto Cup jeugd toernooi succesvol met veel plezier
Karate-do SAN Roosendaal,
Op zondag 22 april 2013 werd in de Redband sporthal te Roosendaal, de 2e editie gehouden van het
Shoto cup kampioenschap.
Karate-do SAN heeft dit toernooi vorig jaar in het leven geroepen om al haar eigen jeugd, de kans te
geven om in de buurt deel te kunnen nemen aan een ‘internationaal’ en ‘klein’ toernooi.
De volgende scholen waren uitgenodigd. Van Gils uit Oosterhout, Tamashii uit Bergen op Zoom,
Archida uit Rucphen, Funakoshi uit Beerse Belgie, Sportschool Malawauw uit Middelburg en SAN
(Roosendaal en Etten-Leur)zelf.
Wat bijzonder leuk was, dat de afdeling uit Etten-Leur, net 8 maanden bezig toch al 8 deelnemers
hadden.
De volgende leden van SAN vielen in de prijzen. Jill Beerendonk (Rdl), Milan Platschorre(Rdl), Rafiq el
Morabit (Rdl), Kay Beerendonk (Rdl), Kaan Kuru (Rdl), Fabienne de Rijk (Rdl), Roeland de Rijk (Rdl),
Ben Ernest (O’bosch), Davy v Sprundel (Rdl), Boy Krijnen (E-L), Amani Amzil (Rdl), Daniella van
Vlimmeren (Essen), Gijs van Gorp(E-L), Mohamed Boukhriss (Rdl), Dani Potters (Rdl) .
Er waren nog speciale prijzen voor de volgende deelnemers, de aanmoedigingsprijs ging naar
Mitchell Oomen, slechts 6 jaar en hij moest tegen tegenstanders die allemaal een jaar ouder waren.
De stijlprijs voor de Belgische deelnemer Timon de Prins.
De Shoto cup, voor de totaal winnaar, Roeland de Rijk, hij wist beide klassen, kata en kumite te
winnen. Maar bovenal was de karatesport in zijn algemene zin de grote winnaar.
Veel gelachen en veel plezier werd er gemaakt. De scheidsrechters stonden onder leiding van Kees
Langenberg uit Roosendaal en Victor Jacobs uit Beerse.
Karate-do SAN heeft leden uit de volgende plaatsen: Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur,
Oudenbosch, Breda, Hoeven, Rucphen, Essen (Bel) en Oud-Gastel.

Jill Beerendonk in actie tegen Niels van Gastel

Agenda tip:
-

As zondag, 18 mei, de open Zeeuwse te Middelburg

-

22 Juni : 10e open West Brabantse Karate toernooi te Wouw

Wilt u inlichtingen over karate, weerbaarheid of mentale coaching: www.karatedosan.nl, 0624222772, of kom gezellig langs, de eerste 2 trainingen zijn gratis

