
  

   

 

Unity99 Regenboog Toernooi 
 
Zondag 5 februari waren 4 San leden actief op het regenboogtoernooi georganiseerd door Unity99 in 
Rotterdam. Een mooi opgezet toernooi voor met name de kinderen met nog niet zo veel wedstrijdervaring. 
Om 09.00 uur was het verzamelen zodat we om 09.30 gezamenlijk konden aanmelden en nog genoeg tijd 
hadden om op te warmen. Na een korte uitleg betreft de regels kon er begonnen worden met de poules. 
 
Als eerste was het de beurt aan Timothy de Wild, in een poule met deelnemers met wat meer ervaring wist 
hij toch zijn eerste partij overtuigend te winnen. Het lukte helaas niet om ditzelfde te doen in de overige 
partijen, maar kon toch mooie punten scoren. Met een mooie 3e plaats mag Timothy zeker tevreden 
zijn! Vervolgens was het Tycho Etienne die voor Karate Do San aan de beurt was. In een wat kleinere 
poule was het voor Tycho voldoende om met 1 overwinning een mooie 2e plaats te behalen.  
 
In het tweede blok was het als eerste de beurt aan Tim Helmons. Ondanks een kleine poule had Tim het 
toch moeilijk met de wat meer ervaren jongens. Gelukkig kon Tim zich herpakken en wist toch nog een 
partij te winnen en daarmee de 2e plaats te pakken. Ondertussen was ook de poule van Jayden Herwin 
begonnen. Dit was een grotere poule dan de anderen en Jayden moest hierdoor wat meer partijen draaien 
dan de andere San deelnemers. Een moeilijke poule met ervaren jongens erbij, maar toch wist Jayden een 
partij te winnen en zijn laatste partij draaide uit op een gelijke score. Een mooie 3e plaats om trots op te 
zijn! 
Zoals bij Unity99 is verteld, je kan een partij winnen of je kan van een partij leren. Deze leermomenten 
nemen we weer mee in de komende trainingen! 
 
Wat nog erg leuk was voor de kids is dat de prijsuitreiking werd gedaan door 3 toppers! Namelijk Vice 
Wereldkampioen Geoffrey Berens, Belgisch selectie topper Jeroen Quets en Jaike Belfor (actrice in 
Celblok H) 

 

 

  

 

  



 

Komende Wedstrijden 
Voor de komende wedstrijden is het nog mogelijk om in te schrijven ! 
 
Zondag 5 Maart - 2e Shotokan Toernooi Terheijden - Kata & Kumite 
Zondag 12 Maart - Vanentoernooi - Kata & Kumite 
Zondag 2 April - 10e Tamashii Jeugdtoernooi, Halsteren - Kata & Kumite 
Zondag 9 April - 31e El Hatri Mini Toernooi, Eindhoven - Kata & Kumite 
 
GEEF JE NU SNEL OP VIA : WEDSTRIJDTEAMSAN@GMAIL.COM 
Vermeld in je mail de volgende gegevens : 
- Voornaam, Achternaam 
- Geboortedatum 
- Lengte 
- Gewicht 
- Kata en/of Kumite 
- Aan welke toernooien je zou willen deelnemen 
 

Vergeet niet onze Facebook Pagina een Like te geven ! 
    

 

 

Zondag 5 Maart 
2e Shotokan 
Toernooi Terheijden  

 

  

 

Zondag 2 April 
10e Tamashii 
Jeugdtoernooi  

 

 

 

 

Zondag 9 April 
31e El Hatri Mini 
Jeugd Toernooi  
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