Karate-do SAN leraar aanwezig als referee op het EK -21jaar te Aalborg Denemarken
Karate do SAN (Roosendaal) Leraar Con Voermans (Etten Leur) is afgelopen week actief
geweest op het EK karate te Aalborg, de cadetten (14/15 j), Junioren (16/17 jaar) en de – 21
hadden daar hun Europees karate kampioenschap. Samen met zijn collega’s van de
Nederlandse Scheidsrechter Commissie (NSC) van de Karate Bond Nederland (KBN)
Voorzitter NSC Jaap Smaal (Apeldoorn), Lid NSC Peter Lewerissa (Zwolle), Secretaris NSC
Michel Edel (Uden) en Vice Voorzitter NSC Con Voermans waren ze aanwezig op dit mooie
en sterk bezette toernooi. Michel deed examen voor zijn Referee A Kumite en Judge A Kata,
voor beide slaagde hij! Ook collega Kris van Steenwegen uit België slaagde voor beide
examens.

De Nederlandse selectie deed het beter dan vorige jaren. Enkele kwamen dit bij, 4 vijfde
plaatsen, met wat geluk hadden hier een paar bronzen medailles tussen kunnen zitten.
Mellisa van Oudenaarden uit Rotterdam werd 2 e in de klasse-59 kg junioren en Gino
Philippen uit Geleen werd 3e in de klasse -55 kg cadetten. Gino viel op door zijn niet
aflatende vechters mentaliteit, door combineren en scoren met benen en handen. Con had
de eer om buiten diverse poule finales en bronzen finales ook in 3 finales te mogen draaien.

Karate-do SAN heeft leden uit de volgende plaatsen: Bergen op Zoom, Roosendaal, EttenLeur, Oudenbosch, Breda, Hoeven, Rucphen, Oud-Gastel, Prinsenbeek en Essen (Bel).
Agenda tip:


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



vanaf januari Buiten karate en of mentale coaching trainingen te Etten - Leur



16 februari een TOtaal stage te ’s-Hertogenbosch bij karateschool Strive & Struggle



9 maart een TOtaal stage te Vlissingen bij karateschool Zanshin



1 april een TOtaal stage te Oss bij karateschool Shotokan Vereniging Oss



13 april 2e Strive & Struggle open Cup



Eind april een TOtaal stage te Leeuwarden bij karateschool Tensho



25 mei officiële Zwarte band / DAN examens KBN



7 september 17e open West Brabantse te Roosendaal

Info: Karate, privé trainingen, bootcamps, coaching: www.karatedosan.nl 06-24222772

