Karate-do SAN scoort wederom hoog op Roosendaals toernooi
Karate-do SAN heeft afgelopen weekend weer goed van zich doen spreken.
Op het toernooi van sportschool Archida deden de volgende leden mee. Voor SAN leden uit de Dojo
Roosendaal, Stefan Martens, Junior Portier, Dani Potters, Kay en Jill Beerendonk, Guillaume van
der Parre, Roeland en Fabienne de Rijk, Sander van Engelen, Davy van Sprundel. Voor de SAN
leden uit de Dojo Etten-Leur, Lorenzo en Argento Sijogo, Sam Hoppenbrouwers, Mikail en Melih
Tufekci.
Het toernooi was een mooi meetpunt voor de grote wedstrijden die eraan gaan komen. Voor enkele
leden was het een zogenaamd “broedermoord” aangelegenheid gezien er 3 finales tussen SAN
leden waren. Mikail won van Melih, Kay won van Lorenzo en Roeland won van Davy. Stefan deed
voor de eerste keer mee, en won een mooie derde plaats net als Sander. Pechvogel was Junior, die
met een schouderblessure niet verder kon meedraaien, na een eerste wedstrijd zeer mooi
gewonnen te hebben.

De wedstrijdploeg
Rob van Dijk, Davy van Sprundel en Roeland de Rijk hebben vorig jaar december hun 1e DAN
Shotokan gehaald. Alle 3 zullen ze binnenkort het Dojo DAN examen ondergaan. Dit is het
zogenaamde Kyoku Shoto Jitsu examen. Hierbij wordt de fighting spirit getest, nu moeten ze niet
alleen hun technieken laten zien maar ook hun gevechtsbereidheid en kunde, op zowel Kyokushin
(full contact) als Shotokan (semi contact) regels. Bij SAN staat weerbaarheid en vorming hoog in
het vaandel!

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




19 april 2015: 4e Open jeugd Shoto cup
20 juni 2015: 13e Open West Brabantse

Wilt u inlichtingen over karate, zelfverdediging en of weerbaarheid, privé trainingen of mentale
coaching: www.karatedosan.nl 06-24222772, of kom gezellig langs, de eerste 2 trainingen zijn
gratis

