Karate-do SAN leraar geslaagd voor Wereld scheidsrechterlicentie
Roosendaal, Karate-do SAN Leraar Con Voermans is geslaagd voor WKF (World Karate Federatie)
Judge B licentie Voor de EKF (Europese Karate Federatie) had hij alle licenties die er maar zijn m.b.t.
kumite (vrij vechten). Nu is de eerste stap genomen bij de WKF.
382 kandidaten voor diverse licenties (Judge B en A, en Referee B en A). Woensdagavond kreeg hij
het goede nieuws, geslaagd! Wat een ontlading, daar had hij dan het hele jaar naar toegeleefd!
Slechts 22% van alle kandidaten kregen goed nieuws, wat aan geeft wat een 'stress' examen dit was.
Voor Con was dit de ultieme bevestiging dat hij goed bezig was. 2 jaar geleden werd hem al de 5e
DAN wegens zijn verdienste voor de KBN (Karate Bond Nederland) geschonken, vorig jaar werd hij tot
scheidsrechter van het jaar benoemd, mede door de meer dan 100 door hem opgeleide
scheidsrechters. Nu viel alles op zijn plaats!
Een week voor het examen, om niets aan het toeval over te laten, was hij nog naar Apeldoorn
gereden. Om daar bij Jaap Smaal, de hoofdscheidsrechter van Nederland de laatste puntjes op de i te
zetten.
Op de WK kreeg hij ook nog eens de taak toebedeeld om als video scheidsrechter te functioneren,
mocht er een protest komen.

WKF 2014 NSC en Abe San uit Japan (met op links Con Voermans)

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

Agenda tip:
 15 en 16 nov de NK KBN tot 21 jaar te Apeldoorn
 6 dec Battle of the teams te Rotterdam
 Diverse winter open bostraining, open voor ook niet leden
 19 april 2014: 4e Open jeugd Shoto cup
 20 juni 2015: 13e Open West Brabantse
Wilt u inlichtingen over karate, weerbaarheid, privé trainingen of mentale coaching:
www.karatedosan.nl 06-24222772, of kom gezellig langs, de eerste 2 trainingen zijn gratis

