
 
 

12e open West Brabantse Lars van Koningsveld de grote winnaar 
 
Roosendaal, Karate-do SAN heeft afgelopen zaterdag het 12e open toernooi gehouden.  
Het was een groot succes! Meer dan 400 deelnemers, 600 toeschouwers. De nieuwe locatie “In de 
Roos” te Roosendaal barstte uit haar voegen. Vol trots kunnen we terugkijken op het top toernooi.  
 
Uit diverse landen waren ze afgereisd naar het zuiden van Nederland. Grote smaak makers waren 
vooral de selectie leden van zowel het Nederlands als het Belgisch team.  
 
Voor SAN vielen de volgende leden in de prijzen: 
Kata: Tim Reijns en Jill Beerendonk beide 3e.  
Kumite: Aileen van Vlimmeren, Fabiënne de Rijk, Dani Potters allen 3e, Jill Beerendonk 2e en een top 
prestatie werd geleverd door Lars van Koningsveld.  
 
Lars draaide zijn eerste grote toernooi, moest uitkomen in de klasse 17 / 18 jaar alle categorieën. In 
zijn eigen klasse 17 / 18 jaar lage band (d.w.z. tot blauwe band) waren te weinig deelnemers, daarom 
werd hij ingedeeld in de open klasse (d.w.z. ook zwarte banden). Hij won al zijn partijen met groot 
overmacht, waarbij hij in al zijn partijen ippons scoorde.  
De finale tegen de Belgische kampioen was na enkele seconden al beslecht, doordat Lars met een 
perfecte Ushiro Geri (achterwaartse trap) zijn tegenstander 20 seconden naar lucht liet happen. 
Hierna was het een eenrichtingsverkeer, de Belg ontliep het gevecht, was teveel onder de indruk van 
het “niveau” van Lars. Vol trots kon zijn coach Alex van Sprundel hem feliciteren!  
 
Dit toernooi was ook voor het eerst dat Martin Michels niet verantwoordelijk was voor de 
organisatie. Het nieuwe WOC, Petra Langenberg en Ingrid Potters hebben het uitstekend gedaan! 
Klasse dames! 
 

 
         Ben Ernest met Mawashi Jodan (cirkel trap hoog) 



 
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: 
 

 1 en 3 juli te Roosendaal sportschool examens 

 5 juli open bostraining, te Roosendaal aansluitend voor de vrijwilligers de jaarlijkse BBQ te 
Etten-Leur 

 9 juli te Etten-Leur sportschool examens 

 20 juni 2015, te Roosendaal, in de Roos: 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 


