
 

 

 
Succes voor Karate Do San in Terheijden ! 
Afgelopen weekend was het een druk weekend voor Karate Do San. Naast het Shotokan toernooi in 

Terheijden op zondag was er ook op vrijdag een hele mooie stage van Scott Langley (6e Dan) in Bergen 

op Zoom waar een aantal San leden heen zijn geweest. Verder was Con Voermans van Karate Do San dit 

weekend actief als scheidsrechter op het NK Senioren te Apeldoorn. 

Zondag kwamen maar liefst 10 karateka’s van San in actie bij zowel het onderdeel kata als kumite. Voor 

kata werd als systeem gekozen dat er 2 kata’s moesten worden getoond, de eerste bepaald door de 

scheidsrechter en de tweede kata was vrije keuze. In het gekozen systeem waren er helaas geen 

herkansingen en waren er niet 2 derde plaatsen, maar enkel 1 derde plaats voor zowel kata als kumite. 

 

In de eerste kata poule was het de beurt aan Tycho Etienne, Timothy de Wild en Melih Tufekci. De scores 

lagen dicht bij elkaar en alle drie mogen ze zeker trots op zichzelf zijn! Tycho 3e, Timothy 4e en Melih 7e. 

Indy Engelsma mocht hierna laten zien wat ze kon. Met twee hele mooie kata’s wist ze een hele mooie 2e 

plaats te behalen. De nr. 1 was een groene band en Indy is nog maar gele band, dus zeker geen schande 

om dan 2e te worden. 

De volgende poule was de poule van Mikail Tufekci, Jayden Herwin en Sabri El Filali. Ondanks de 

zenuwen hebben ze allemaal toch 2 mooie kata’s kunnen laten zien en mogen ze trots zijn op het 

resultaat. Sabri 2e, Jayden 6e en Mikail 9e. 

Na deze poule was er even rust voor de coaches Jan de Wild en Davy van Sprundel, want hierna was het 

aan Tim Helmons om aan te treden. Tim kreeg voor beide kata’s zeer mooie punten en had hiermee 

voldoende voor een 1e plaats ! 

Als laatste was het coach Jan die zijn kata’s moest laten zien en behaalde een mooie 1e plaats in zijn 

poule. 

 

 

 

Opstellen voor de opening  



 

Na een pauze kon er begonnen worden met het onderdeel Kumite. Melih, Timothy en Tycho kwamen als 

eerste in actie. Timothy verloor helaas zijn eerste partij van de uiteindelijke winnaar van de poule en ook 

vielen Melih en Tycho net buiten de prijzen.  

Sabri, Tim, Jayden en Mikail zaten helaas bij elkaar in de poule waardoor een San onderonsje 

onvermijdelijk was. Spijtig genoeg vielen Jayden en Mikail net buiten het podium. Tim en Sabri mochten 

samen uitmaken wie er vandoor zou gaan met de 1e prijs. In een spannende finale wist Sabri net aan het 

langste einde te trekken en pakte zo het hoogste plaatsje op het podium. 

Bij de meisjes liet Indy een aantal zeer mooie acties zien, maar verloor helaas haar 2e partij waardoor ze 

net buiten het podium viel. 

Davy had de hele dag al uitstekend geholpen met het coachen, maar zelf was hij ook nog aan de beurt om 

actie te komen in de poule tot 18 jaar. Bijna werd Davy overrompeld door zijn tegenstander, maar 

herstelde snel en wist het juiste ritme te vinden. Met een paar zeer mooie trap technieken wist Davy de 

partij naar zich toe te trekken en behaalde een mooie 1e plaats ! 

Alle deelnemers mogen trots zijn, we hebben weer een hoop bijgeleerd en nemen al deze leermomenten 

mee in de komende trainingen. 

Ook alle ouders/familieleden bedankt voor de support. 

 

 

  

 

Agenda 

 12 maart 2017, Vanen Toernooi Amsterdam  

 2 april 2017, 10e Tamashii toernooi jeugd - Halsteren  

 9 april 2017, 31e minitoernooi El Hatri - Eindhoven  

 16 april 2017, Int. Karate Cup Amsterdam  

 13 mei 2017, 15e open West Brabantse, Roosendaal  

 28 mei 2017, Open Rotterdam Cup  

 11 juni 2017, Funakoshi Cup, Alkmaar  

  

 


