
 
Karate-do SAN 13e open West Brabantse toernooi een succes knaller! 

 
Karate-do SAN heeft afgelopen zaterdag het weer voor elkaar gekregen. 429 deelnemers vonden de 
weg naar sporthal de Roos te Roosendaal. 60 scholen, waarvan er 9 uit België.  
Om 09:00 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.  
Voor SAN vielen de volgende leden in de prijzen. Caitlin van Vlimmeren vocht in een zware poule met 
15 andere meiden van 14/15 jaar een mooie derde plaats bij elkaar. Totaal onverwacht gezien de 
zeer zware tegenstanders, echter op deze dag was ze in haar vorm! Deze gaan we doorzetten op de 
trainingen zodat ze nog meer gaat groeien. Chiara Castro en Dani Potters werden 3e in hun 
categorieën. Een 2e plaats was er voor Roeland de Rijk, die in de finale zijn Waterloo kreeg tegen zijn 
Belgische tegenstander Rob van Deuren uit Leuven. Doordat Rob deze partij zo technisch en tactisch 
had gewonnen, o.a. een perfecte veeg, waarbij Roeland door de lucht leek te vliegen, kreeg hij ook 
de stijlprijs.  
 

 
 
Tim Reijns van Karate-do SAN kreeg de aanmoedigingsprijs omdat hij zo mooie kata’s liet zien, echter 
net een derde plaats misliep. Davy van Sprundel, moest helaas ook een vierde plaats in ontvangst 
nemen, hij verloor in de poule finale van Cristin Willems van Unity 99 uit Rotterdam. Voor de derde 
plaats kon hij zich niet genoeg opladen, wel een zeer goed leermoment hoe hij het in de toekomst 
wel gaat aanpakken! Cristin kreeg voor zijn prestatie de Martin Lambo Memoriaal cup, voor de 
deelnemer met de meest getoonde fysieke en mentale weerbaarheid! 



 
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: 

 Diverse open (bos) trainingen, open voor ook niet leden 

 25 juni, open stage o.l.v. Nico Adriaanse  

 zaterdag 18 juni 2016: 14e Open West Brabantse, in de Roos sporthal 
 
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 


