
 

Karate-do SAN houdt haar 13e open West Brabantse op 20 juni 
 
Karate-do SAN, heeft het weer voor elkaar. Twee jaar geleden waren ze vanuit de Omganck te Wouw 
noodgedwongen moeten verhuizen naar sporthal de Roos te Roosendaal. Men was uit haar jasje 
gegroeid. In Wouw kon er maar 3 matten gelegd worden wat direct inhield dat er maar max 250 
deelnemers konden zijn.  
Conform de SAN beproefde formule, om 09:00 beginnen om 18:00 uur zaal opgeruimd. Vorig jaar 
was het dan zover, gaat het lukken? En ja, versterkt door een nieuw (wedstrijd organisatie commissie 
(WOC) o.l.v. Ingrid Potters werden de uitnodigingen iets aangepast, waardoor er een grotere 
doelgroep kon deelnemen. Vorig jaar was een ongekend succes, meer dan 400 deelnemers op 4 
matten, het maximale aantal! Maar ja, is dit eenmalig, of lukt het nu weer? En JA, het is weer gelukt, 
binnen de gestelde sluitingstijd, 1 juni, werd het maximale deelnemers aantal bereikt, 425 
deelnemers. We moesten 9 scholen teleurstellen, waarvan er 1 uit Frankrijk kwam. Maar zoals 
gesteld, we wijken niet af van onze formule. Een van de zaken die door vele gewaardeerd wordt, is 
onze tijdsindeling.  
 

 
Een van de kanshebbers Dani Potters 

Die vanaf zaterdag ook op onze site komt te staan. Per poule wordt een aanvangstijd gesteld, zo 
voorkom je dat je om 08:30 in een zaal moet zitten wachten tot b.v. 11:30, laat staan dat er 
toeschouwers voor je zijn meegekomen. Die zitten daar maar te wachten. Neen, nu weet men om zo 
laat beginnen en plus minus 1 uur later ben je klaar! Voor SAN staat de gehele wedstrijdteam op de 
mat, waarvan er enkele al aangegeven hebben te zullen knallen! Pech vogel is Kay Beerendonk, die 
heeft 2 weken terug met voetballen zijn pols gebroken. Sterkte Kay! 
 
 Karate-do SAN heeft in Roosendaal 2 dojo’s en in Etten-Leur 1 dojo. Onze leden komen uit de 
volgende plaatsen: Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Oudenbosch, Breda, Hoeven, Rucphen, 
Oud-Gastel, Prinsenbeek en Essen (Bel)  
 



Agenda tip: 

 Diverse open bostraining, open voor ook niet leden 

 20 juni 2015: 13e Open West Brabantse, te Roosendaal, in de Roos sporthal  

 30 juni 2015: het Dojo Dan examen, Kyoku Shoto Jitsu examen  
 
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  
 


