
 

Karate -do SAN sluit 2019 af met bandexamen voor alle leden 

Karate-do SAN (Roosendaal) leraar Con Voermans (Etten-Leur) heeft afgelopen 

week zijn einde jaar examens gehouden voor de jeugd en enkele 

volwassenenleden. Het examen, TOtaal karate, staat sinds 2 jaar op het 
programma. Het is door Con zelfontwikkeld, en heeft ook zijn bestandsrecht 

binnen de Karate Bond Nederland (KBN), hier is zijn 1e DAN erkend, voor 2e tm 

6e zijn er nog enkele aanpassingen nodig, zodat deze ook erkend gaan worden 

door de KBN. De geslaagde kunnen gaan genieten van een mooie vakantie, na 

de vakantie krijgen ze hun kyu (graad) diploma’s.  

 

 Geslaagd voor witte band 8e kyu met 2 slippen: Marine Harutunian, Faolan 

Tegels 

 Geslaagd voor witte band 8e kyu met 3 slippen: Youness Kharmich, Merel 

van Dorst, Mohamed Dorley, Maxim Harutunian, Jason van Aert 

 Geslaagd voor gele band 7e kyu: Evelien van Dorst, zij werd van wit direct 

naar geel bevorderd, iets wat bijna niet voorkomt, ze draaide een perfect 

examen 

 Geslaagd voor groene band 5e kyu met 2 slippen: Noraijr Wanis, Kyan 

Poeijer, Jayden van Aert 

 Geslaagd voor blauwe band 4e kyu: Arlene de Rijk, Anneloes Bruijns, 

Michon Kosten, Lars Roovers 

 Geslaagd voor bruine band 3e kyu: Marly Maatjens, May van Dorst 

 Geslaagd voor bruine band 1e kyu: : Jeroen Haperen 



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

Roosendaal, Etten-Leur, Oudenbosch, Breda, Hoeven, Rucphen, Prinsenbeek en 

Essen (Bel). 

Agenda tip: 

 Vanaf heden, te Etten-Leur, Bootcamp en Buitentraining karate 

 21 december 2019 Sittard Cup 

 7 januari starten de lessen weer bij Karate-do SAN 

 19 januari 2020 Vanen toernooi te Burg-Haamstede 

 11 april 2020 3e open Strive and Struggle cup te den Bosch 

 12 september 2020, 18e Open West Brabantse Karate Kampioenschappen 

te Roosendaal 

 8 november 2020 Strive and Struggle cup voor KIKA te den Bosch 

 Info: Karate, privé trainingen, bootcamps, coaching: 06-24222772 

 

 


