
Karate-do SAN op het Nederlands Kampioenschap Jeugd Kumité. 

 
Op 28 november 2010 was Karate-do SAN met 3 karateka’s aanwezig op het Nederlands 
Kampioenschap Jeugd Kumité.  
 
Daniëlla van Geel, Davy van Sprundel, en Daphne Seegers wilden de kleuren van hun Dojo op dit 
kampioenschap tonen. Het was voor alle drie hun eerste deelname. Ervaring opdoen en plezier in de 
sport waren de uitgangspunten. 
 
Davy was in de ochtend het eerst aan de beurt. In de categorie jongens 10/11 jaar onder de 33 kilo 
bond hij de strijd aan met wel 13 mogelijke tegenstanders. 
Zijn eerste partij won hij gemakkelijk. De tegenstander kwam niet opdagen. Helaas verloor hij  zijn 
volgende partij tegen de latere Nederlands Kampioen. In de herkansingsronden werd hij 
gediskwalificeerd. Tot twee maal toe raakte hij met een draaitrap (Mawashi Geri Yodan)  het hoofd 
van zijn tegenstander. Gelukkig was die niet erg beschadigd want die werd later nog derde. Verloren 
van de eerste en de derde plaats. Niet slecht voor een eerste deelname. 
 
Daniëlla was in de middag als eerste aan de beurt.  In de categorie meisjes 12/13 jaar onder de 48 
kilogram ging zij de strijd aan. Ondanks haar grote inzet verloor zij nipt van haar tegenstandster. Die 
verloor haar volgende partij waardoor voor Daniëlla geen herkansingen gevochten konden worden. 
Helaas maar 1 partij voor haar. Volgend jaar beter! 
 
Iets later begon ook voor Daphne (categorie 12/13 boven de 55 kilo) haar eerste partij. 
Door een paar ‘knieën’ op haar heupgewricht door haar tegenstandster raakte zij licht geblesseerd en 
verloor deze partij nipt op punten. Deze tegenstandster werd later tweede. In de herkansingsronde om 
de derde plaats verloor zij vrij kansloos. Wel heeft zij gevochten voor alles wat ze waard is. Jammer 
genoeg was het dit keer niet genoeg.  
 

 
 
Volgend jaar komen we zeker terug op dit kampioenschap. Enige ervaring hebben we dan al. 
Misschien winnen we dan ook meer partijen. 

Wilt u inlichtingen over karate, weerbaarheid of zelfverdediging: www.karatedosan.nl  

http://www.youtube.com/watch?v=H6SpKa8hc1U
http://www.youtube.com/watch?v=xuX1bEx3ZhA&feature=related

