Roeland de Rijk Karate-do SAN TOtaal verrast met benoeming
Scheidsrechter van de dag tijdens Sittard Cup
Karate-do SAN Roeland de Rijk werd dit weekend in Sittard uitgeroepen tot scheidsrechter van de
dag. Dit kwam voor Roeland als een TOtale verrassing.
Con Voermans Leraar van SAN en tevens Hoofdscheidsrechter van Rayon Zuid K.B.N. (Limburg,
Zeeland, Zuid Holland en Noord Brabant) had aan 5 senioren scheidsrechters gevraagd om te
beoordelen wie voor deze ere titel in aanmerking kwam. Unaniem kozen ze voor Roeland. De keuze
viel op hem om o.a. zijn leergierigheid, motivatie, wijze van beoordelen en ondanks zijn jonge
leeftijd, de wijze hoe hij zijn kennis deelt met medescheidsrechters.

Roeland en Con met de Trofee Scheidsrechter van de dag

Tijdens dit grootste toernooi van de K.B.N. meer dan 700 deelnemers werd hem door de organisatie
een bijzondere trofee uitgereikt. Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) de dag erop van de
Karate Bond Nederland (K.B.N.) werd Con verrast dat zijn nog te vormen nieuw platform, genaamd
TOtaal Karate al genoemd werd door de voorzitter van de K.B.N. als zijnde een bijzonder goede
ontwikkeling.
TOtaal karate is stijl overstijgend, effectiviteit in combinatie met veiligheid zijn de speerpunten van het
TOtaal karate programma. In het nieuwe jaar krijgt Con te horen of zijn DAN programma 1e tm 6e DAN
wordt aangenomen, of mogelijk nog wat aangepast moet worden.
Tijdens de 15e open West Brabantse op 13 mei 2017, het toernooi van SAN, zal er een experiment
gehouden worden m.b.t. het TOtaal wedstrijdsysteem een WKF vorm met “iets” extra’s!
Karate-do SAN heeft leden uit de volgende plaatsen: Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur,
Oudenbosch, Breda, Hoeven, Rucphen, Oud-Gastel, Prinsenbeek en Essen (Bel).
Agenda tip:
Vanaf heden, te Etten-Leur, Bootcamp en Buitentraining karate
13 mei 2017, 15e open West Brabantse te Roosendaal
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

