
 
 

Karate-do SAN 14e open West Brabantse was weer een succes! 

 

Karate-do SAN heeft afgelopen zaterdag het weer voor elkaar gekregen. 

 

399 deelnemers vonden de weg naar sporthal de Roos te Roosendaal. 41 

scholen, waarvan er 5 uit België.  

Om 0900 opende de voorzitter van Karate-do SAN en tevens ook chief 

referee van het toernooi, Con Voermans, het toernooi. In zijn speech 

vertelde hij vol zelfvertrouwen dat 18.00 de eindtijd zou zijn conform 

de gemaakte planning van het WOC o.l.v. Ingrid Potters, met medewerking 

van Petra Langenberg.  

En zoals gesteld om 17.45 werd de laatste wedstrijd gedraaid. Alle 

medewerkers en scheidsrechters maakte zich nog even een 10 tal minuten 

boos en de gehele zaal was leeg, als of het toernooi nooit bestaan had. 

 

  
Dani in actie 

 

Voor SAN deden de volgende leden mee. Aileen en Caitlin van Vlimmeren 

Essen), Dani Potters (Rdl), Jill Beerendonk (Rdl), Junior Portier 

Essen), Tim Helmons (Oud G), Roeland de Rijk (Rdl) en Indy Engelsma 

EL).  



Alle vochten ze voor de derde plaats, alleen Dani wist zijn bronzen 

medaille veilig te stellen. Wel kregen 3 deelnemers van SAN speciale 

prijzen. Rob Bos uit den Haag en Tom de Vos (Hoeselt België) besloten 

dat, Jill de aanmoedigingsprijs kreeg. Tim kreeg de stijlprijs. En 

Roeland kreeg de Martin Lamboo Memorial cup, vanwege zijn vechtstijl, 

deze prijs wordt ieder jaar gegeven aan de vechter die wat speciaals 

liet zien op de mat. Roeland wist in zijn tweede gevecht zijn 

tegenstander met beide voeten van de vloer te krijgen. Hij plaatste een 

perfect Mae Geri (voorwaartse trap) toen zijn tegenstander in kwam.  

 

Boudewijn Meyer slaagde voor zijn D licentie kumite en Roeland voor 

zijn C licentie.  

 

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:  

 26 juni, te Etten-Leur, 4e Bootcamp / Buitentraining karate  

 30 sep, 1 en 2 okt, te Rotterdam de EK WIKF  

 

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 

  


