
  

 

 

28-29 Januari, Wedstrijdverslag 
Hallo allemaal 

Afgelopen weekend was het beide dagen vroeg uit bed voor de deelnemers aan de twee toernooien waar 

we aan deelnamen.  

All Shotokan  

Zaterdag was het om 08.00uur verzamelen in Roosendaal bij het All Shotokan Karate toernooi, 

georganiseerd door Karate vereniging Archida. Na een korte peptalk met de deelnemers was het alweer 

tijd voor de opening van het toernooi door Robin Huijer. In een mooi deelnemersveld van 4 verschillende 

karate scholen was het een spannende strijd in zowel kata als kumite.  

Eerst was het onderdeel kata waaraan al onze kids deelnamen. Iedereen moest twee kata’s laten zien en 

er werd beoordeeld met een punten systeem. Zo kwam er nadat iedereen in de poule z’n kata’s had laten 

zien een eindscore uit om de winnaar te bepalen. Ondanks de zenuwen heeft iedereen 2 mooie kata’s 

laten zien en kunnen ze zeker trots op zichzelf zijn! 

De resultaten: 

1e Melih Tufekci 

2e Mikail Tufekci 

3e Tycho Etienne 

1e Tim Helmons 

1e Jan de Wild 

4e Nikki van Dam 

Na een korte pauze was het tijd om te knallen op het onderdeel Kumite. Ondanks de korte voorbereiding in 

aanloop van dit toernooi heeft iedereen toch een mooi resultaat weten te behalen.    

De resultaten : 

1e Melih Tufekci 

2e Mikail Tufekci 

3e Tycho Etienne 

3e Timothy de Wild 

2e Indy Engelsma 

1e Tim Helmons 

  



 

 

Het team tijdens het Vanentoernooi  

 

  

 

Het team tijdens het All Shotokan   

 

  

Vanen toernooi Zuid 

Zondag was het wederom vroeg op om op tijd weer aanwezig te zijn in Goirle bij het Vanen toernooi. Om 

09.00uur verzamelen, inschrijven en tot 10.00uur nog even opwarmen en klaarmaken voor het begin van 

het toernooi.  

Het Vanen toernooi is een mooie instap voor de beginnende karateka of om meer wedstrijdervaring op te 

doen. Bij zowel kata als kumite zijn het poules van 5 deelnemers en moet iedereen het 1x tegen elkaar 

opnemen. Op deze manier draait iedereen 4 kata’s en/of 4 kumite partijen. Kortom, ideaal om 

wedstrijdervaring op te doen! Per gewonnen partij zijn er 20 punten te verdienen, een verloren partij levert 

10 punten op. Bij kumite is ook een gelijkspel mogelijk en levert 15 punten op 

Na de opening om 10.00u met een gezamenlijk groet kon er begonnen worden met het onderdeel kata. Op 

5 matten tegelijk werden de poules afgewerkt. Meteen was Tycho Etienne aan de beurt in de categorie 8 

t/m 9 jaar witte band. Met een mooie 70 punten van de 90 te behalen punten heeft Tycho een mooi 

resultaat neergezet! 

Daarna was het de beurt aan Timothy de Wild in de categorie 8 Jaar Gele band. Ook hij begon de strijd 

overtuigend en eindigde na 4 kata’s met een puntentotaal van 60 punten. Tijdens de 3e kata van Timothy 

was ook de poule van Indy Engelsma inmiddels begonnen. Indy had helaas een wat zwaardere poule 

getroffen wat betreft het niveau van haar tegenstanders. In de categorie 9 Jaar Gele band kreeg Indy 

helaas tegenstanders die kata’s liepen voor al hogere banden, maar ondanks dat wist ze toch nog 1 partij 

te winnen. Indy wist totaal 50 punten te verzamelen. 

Jayden was vervolgens aan de beurt in de categorie 10 t/m 11 jaar Gele band en begon overtuigend met 

een overwinning. Jammergenoeg waren de andere 3 rondes iets lastiger en verloor hij deze nipt. Met een 

puntentotaal van 50 mag ook Jayden trots terug kijken op zijn prestatie! 

Melih en Mikail Tufekci waren nagenoeg gelijk aan de beurt in twee verschillende poules, 9 jaar Oranje 

band. Melih kon zijn eerste drie ronden helaas niet winnen in dit sterke deelnemersveld, maar wist de 

laatste ronde toch met winst af te sluiten. Hiermee kwam het puntentotaal van Melih op 50 punten. 

Mikail heeft alle 4 de ronden alles gegeven, maar wist helaas deze inzet niet om te zitten in een winst 

ronde. Mikail mag ondanks dat hij geen ronde wist te winnen zeker trots zijn op zijn 40 behaalde punten! 



 

Sabri El Filali was ondertussen ook al begonnen aan zijn poule, 10 t/m 11 jaar Groene band. Door een 

zieke in zijn poule hoefde Sabri maar 3 kata’s te lopen en werd de gemiste ronde gehonoreerd met 20 

punten. Na twee rondes nipt verliezen wist Sabri zijn derde kata te winnen. Hiermee sloot hij zijn poule af 

met 60 punten. 

Toen was het de beurt nog aan Tim Helmons in de categorie 11 t/m 12 jaar Groene band. Tim begon zijn 

eerste ronde overtuigend met een mooie strakke kata. Deze wist hij evenals de rest van de ronden 

overtuigend te winnen. Met deze maximale score van 80 punten is Tim al het dichtste bij zijn eerste 

Vaantje! 

 

  

Na een iets te lange pauze kon er begonnen worden aan het onderdeel kumite. Helaas was er een tekort 

aan scheidsrechters waardoor er maar op 3 matten tegelijk gedraaid kon worden. Al onze deelnemers 

hadden zich in de pauze samen met Davy en mij opgewarmd en waren klaar om van start te gaan. Helaas 

was Timothy in de tussentijd ziek geworden en kon hij niet deelnemen aan het onderdeel Kumite. Gelukkig 

heeft hij wel een oorkonde kunnen ontvangen voor dit onderdeel voor de “verloren” partijen en heeft 40 

punten. 

Als eerste was het de beurt aan Indy in de categorie 9 t/m 11 jaar witte - bruine band. Indy (gele band) had 

het zwaar in deze poule met tegenstanders met wat meer ervaring. Punten scoren lukte wel, maar helaas 

was dit niet voldoende om een partij om te zetten in winst. Met 40 punten de poule afgesloten, maar Indy 

mag zeker trots zijn op zichzelf!  

Tycho was de volgende die zijn poule mocht beginnen. Als witte bander had Tycho een poule van witte t/m 

blauwe band, 8 t/m 10 jaar. De eerste partij verloor Tycho helaas, maar herpakte zichzelf in de twee 

daarop volgende partijen. Overtuigend wist hij deze 2 ronden naar zich toe te trekken en begon vol goede 



 

moed aan zijn laatste partij. Deze laatste ronde wist hij helaas niet te winnen, maar desondanks kan hij 

zeker tevreden terug kijken op dit toernooi! 60 Punten, netjes! 

Vervolgens was het de beurt aan drie van onze toppers tegelijk.. Helaas ook in dezelfde poule, Gele t/m 

Blauwe band 10-14 jaar. Sabri, Tim en Jayden moesten samen met nog 2 anderen de punten in deze 

poule gaan verdelen.  

Tim mocht beginnen in deze poule en won overtuigend. De strategie van Tim om meteen bij de start vol 

het gas erop te zetten werkt prima en zijn tegenstander kreeg geen kans te antwoorden.  

Jayden was vervolgens aan de beurt en wist helaas niet te winnen, maar wist zich zeker kranig te weren 

als jongste deelnemer in deze poule. Meteen hierna was het Sabri die zijn eerste partij kon beginnen. 

Voorzichtig begon Sabri aan deze partij en vond het lastig om in de wedstrijd te komen en helaas verloor 

hij deze.  

Tim wist vervolgens alle partijen te winnen en verzamelde ook hier net als bij het onderdeel kata de volle 

80 punten. Sabri verloor helaas ook zijn tweede partij en herpakte zich helaas ten koste van Jayden. Sabri 

scoorde totaal 50 punten. 

Jayden wist uiteindelijk nog een partij gelijk te spelen wat hem 15 punten opleverde. Dit bracht zijn punten 

totaal op 45.. 

Tijdens deze spannende strijd was Melih ondertussen al begonnen aan zijn eerste wedstrijd in een poule 

van 9 t/m 13 jaar. Net als Jayden was ook Melih de jongste in de poule en moest er vol voor gaan. Niet 

bang voor de jongens een kop groter heeft Melih twee partijen weten te winnen en een partij gelijkspel 

weten te draaien.  

Ook Mikail was inmiddels begonnen in misschien wel de zwaarste poule die we hebben gehad deze dag. 

De poule was 10 t/m 17 jaar en tot zwarte band. Mikail wist de eerste wedstrijd te winnen, maar kon dit 

helaas niet doortrekken in de partijen daarna. In een poule als dit zeker geen schande en kan Mikail zeker 

trots terug kijken op dit toernooi! Top gedaan! 

Een bijzondere vermelding moet toch naar Tim Helmons. Het hele weekend constant gepresteerd en niet 1 

verloren partij, bij zowel kata als kumite! Volhouden Tim, zeker zo doorgaan ! 

Ook Davy bedankt voor het helpen. Zaterdag waren ook zeker alle kids blij dat je hielp bij het coachen. 

Een wedstrijd is niet mogelijk zonder scheidsrechters dus erg fijn dat je mee naar het Vanen toernooi wilde 

als scheidsrechter! Bedankt 

 

Vergeet niet onze nieuwe Facebook pagina te Liken ! 

https://www.facebook.com/wedstrijdteamsan/ 

Osu 

Jan de Wild 

Karate Do San 

  

 
 

http://karatedosan.us15.list-manage.com/track/click?u=726f70cdb2de038d03d1e3a58&id=b29fbfc057&e=8a9ce96d31

