
 

Karate-do SAN Leraar Con Voermans actief op de Paris open 
 
Karate-do SAN Leraar Con Voermans uit Etten-Leur, die tevens ook lid is van de NSC (Nationale 
Scheidsrechter Commissie) van de KBN (Karate Bond Nederland) is samen met zijn collega’s Jaap 
Smaal, Jan Scholten Albers en Peter Lewerissa afgereisd naar de Frans hoofdstad. In Parijs stond voor 
de 21e maal de Paris open op het programma, het grootste toernooi van Europa.  
 

 
                Con met collega Stefan Koch uit Duitsland 

De KBN heeft het scheidsgerecht dit jaar als een van zijn speerpunten staan. De ontwikkeling van een 
nieuw en dynamisch korps staat hoog op de verlanglijst, zonder daarbij de “ oude” garde te vergeten, 
want zonder die ervaring komen we nergens. Karate staat met een been in de Olympische droom, in 
2020 te Tokio zou het zomaar eens kunnen zijn dat we meedoen. Om de vechters zo goed mogelijk te 
maken verdienen die de beste scheidsrechters.  
 
Om die reden stuurt de KBN enkele malen per jaar hun scheidsrechters naar het buitenland, om op 
top niveau te scheidsrechteren. Con zal in mei te Kosovo zijn examen gaan door voor de Europese 
Kata Licentie. Hier zal hij diverse malen voor naar Waalwijk afreizen om bij Ger van Tilburg zijn 
vaardigheden aan te scherpen. Wanneer die er zijn, zal hij ook diverse malen naar Apeldoorn afreizen 
om bij de hoofdscheidsrechter van Nederland Jaap Smaal de laatste puntjes op de i te zetten.  
 
Voor nu staat voor SAN het DAN programma van o.a. Dani Potters op de planning. Spannende tijden 
dus voor een ieder!  
 
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: Vanaf heden, te Etten-Leur, Bootcamp en Buitentraining karate 13 mei 2017, 15e open 
West Brabantse te Roosendaal  
 
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  
 


