Lorenzo Sijogo uit Prinsenbeek wint supercup op de
Open West Brabantse jeugd karatekampioenschappen
Karate-do SAN organiseerde afgelopen zondag haar 4e jeugd cup, open voor alle scholen in West
Brabant, Zeeland en enkele scholen uit België.
Opzet van dit toernooi is om jeugd leden op korte afstand van hun woonplaats een gezellig en goed
georganiseerd toernooi aan te bieden. Daar is SAN wederom in geslaagd. 80 jeugdige vonden hun
weg naar de Redbandsporthal in Roosendaal. Voor San vielen de volgende leden in de prijzen.
Roosendaal Dojo SAN: Jill Beerendonk, Kay Beerendonk, Davy van Sprundel, Indy Meijdam, Caitlin
van Vlimmeren, Junior Portier.
Etten-Leur Dojo SAN: Melih Tüfekci, Sam Hoppenbrouwers, Lorenzo Sijogo, Mikail Tüfekci, Sem van
den Oort, Argento Sijogo.
De topper van de dag was de finale tussen twee SAN leden. Kay tegen Lorenzo. Vorige maand won
Kay met 4 tegen 3, nu was de score precies andersom. Kay leiden met 3 ten 2, toen in de laatste
seconde Lorenzo scoorde met een mooie Mawashi chudan, cirkel trap, naar het lichaam. Goed voor 2
punten, einduitslag 4 tegen 3. De gehele partij is gefilmd en gaat op de site van SAN geplaatst
worden. Mannen klasse!

Alle deelnemers met de scheidsrechters

Op het einde van het toernooi werd gekeken wie de supercup gewonnen had, diegene met het beste
resultaat op kata en kumite gebied. Lorenzo woonachtig uit Prinsenbeek, trainende in Dojo Ettenleur bleek overall de meeste punten te hebben, zodoende won hij de supercup. De Belg Jonathan
Jacobs Dojo Funakoshi België won de aanmoedigingsprijs. Aglaia van de Water Dojo Archida
Roosendaal won de stijlprijs.

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:
 Diverse zomer open bostraining, open voor ook niet leden
 21 mei 2015: open stage o.l.v. Nico Adriaanse
 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

Van links naar rechts: Kai, Lorenzo en Argento

