
 

Karate-do SAN leraar in de ring bij EK Full Contact 

 

Karate-do SAN (Roosendaal / Etten-Leur) Leraar Con Voermans heeft 

afgelopen zondag bij de 25e editie van het open Europees kampioenschap 

Full Contact karate in den Haag, o.l.v. Kamakura, gebroeders Gordeau 

weer in de ring gestaan als hoofdscheidsrechter.  

Dit deed hij samen met Gilbert Cleveringa van de Shin Kyokushin, Paul 

Lorist van de KWF, Nico Gordeau. Verder waren er ook nog zo’n 20 
hoekscheidsrechters.  

Deze 25e editie open EK van Kamakura, was weer TOP, mooie aankleding, 

strak en goed georganiseerd, het was echt af! Wat deze nu zo bijzonder 

voor mij maakte was dat er nu ook deelnemers en scheidsrechters bij 

waren van organisaties die ik daar nog nooit gezien had. Ik kom al 15 jaar 

op dit toernooi.  

De sfeer was echt top, ook de persoonlijke gespreken onderling tussen de 

wedstrijden door. Man van het toernooi was de Zwitser uit het 

middengewicht, Dacosterd, buiten de 1e prijs, won hij ook de stijlprijs.  

De Nederlander Almer vd Leeden (3e pl licht) kreeg de prijs voor de 

Snelste KO van het toernooi, d.m.v. een mooie leverstoot kreeg hij zijn 

tegenstander binnen 35 seconden neer. Een verdere eervolle vermelding 
gaat uit naar Cat Zomer, voor het toernooi had ze aangekondigd dat dit 

haar laatste zou zijn, ze sloot hem af met een eervolle 2e plaats bij de 

vrouwen zwaargewicht, ze was met haar 71 kg de lichtste van haar 

deelnemersveld. 

 

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: 

Diverse stages, ook voor niet leden, zie de agenda op de website  

 17 maart 2015: Stage John Malawauw Tekki Nidan Bunkai 

 7 april 2015: Stage Nico Adriaanse Tekki Sandan Bunkai 

 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 


