
Karate-do SAN succesvol op Tamashii toernooi 

 
Roosendaal, Op zondag 16 maart is een delegatie van Karate-do SAN afgereisd naar Halsteren om 
deel te nemen aan het 7e Open Tamashii Karate Toernooi, georganiseerd door de plaatselijke 
karateclub Tamashii onder leiding van Otto Bakker.  
 
De delegatie bestond uit de scheidsrechters Kees Langenberg, Martin Michels en Said id Azzi, de 
coaches Alex van Sprundel en Kees Beerendonk en de karateka's Jill en Kay Beerendonk, Tim Reijns, 
Aileen en Caitlin van Vlimmeren, Fabiënne de Rijk, Chiara Castro, Davy van Sprundel, Dani Potters en 
Raymond van Klinken. 
 
Als eerste kwam het onderdeel kata aan de beurt, iedereen draaide 2 ronden en de beste 4 gingen 
door naar de finale. Kay, Dani, Chiara en Tim kwamen in de finale van hun categorie. Helaas werden 
Kay en Dani 4e, maar Chiara en Tim werden 2e. Voor Tim was dit de eerste keer dat hij naar een 
wedstrijd ging, dus dit was gelijk een goede start voor deze jonge karateka van 7 jaar. 
 
Vervolgens kwam het onderdeel teamkata aan de beurt. Het team van SAN bestaande uit Davy, 
Aileen en Caitlin wist een mooie 3e plaats te bereiken, voor het eerst een beloning voor hun team 
trainingsarbeid.  
 
Daarna werd er verder gegaan met het onderdeel kumite (wedstrijdvechten). Hieraan deden Aileen, 
Caitlin, Chiara, Davy, Dani en Raymond deel. Helaas verloren Chiara en Raymond hun eerste partij, 
waardoor ze uitgeschakeld werden voor de rest van de wedstrijd in hun categorie.  
Het succes van de kwam van de andere 4 SANNERS, Aileen en Caitlin wonnen ieder de finale in hun 
categorie, dus twee maal een 1e plaats. Dani won eveneens alle wedstrijden in zijn categorie en werd 
ook 1e. Davy kwam in zijn finale tegen een behoorlijke wilde tegenstander, die hem uiteindelijk 
dusdanig in zijn gezicht raakte, dat Davy met een bloedneus zijn wedstrijd moest staken, maar hij 
werd toch 1e omdat zijn tegenstander werd gediskwalificeerd wegens te hard contact op het gezicht, 
wat nu eenmaal verboden is in het jeugdkarate. Gelukkig was de blessure niet al te ernstig en Karate-
do SAN kon met een tevreden gevoel terug naar huis.  
 

 
Scheids Kees Langenberg en de SAN delegatie 

Karate-do SAN heeft leden uit de volgende plaatsen: Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, 
Oudenbosch, Breda, Hoeven, Rucphen, Essen (Bel) en Oud-Gastel.  



 
Agenda tip:  
 

 30 maart: NK Shotokan KBN, Rhoon 

 15 / 16 april: 4e ronde clubcompetitie, Etten-Leur  

 18 mei: 3e Open West Brabant jeugd Cup, Roosendaal 

 21 juni 2014: 12e open West Brabantse, Etten-Leur 
 
Wilt u inlichtingen over Privé trainingen, karate, weerbaarheid of mentale coaching: 
www.karatedosan.nl, 06-24222772, of kom gezellig langs, de eerste 2 trainingen zijn gratis 
 


