
 
 

 

Con Voermans karate-do SAN is uitgeroepen tot scheidsrechter 

van het jaar 
  

Karate-do SAN afgelopen weekenden is Con een van de trainers van SAN tijdens de 

nieuwjaarsreceptie van de K.B.N. (Karate Bond Nederland) uitgeroepen tot scheidsrechter van het 

jaar. Op bijna alle officiële toernooien van de K.B.N. heeft hij een belangrijke functie vervult. Hij 

heeft vele finales geleid in binnen en buitenland. Hij werd geprezen om zijn innovatieve wijze van 

opleiden en coachen van zowel beginnende als ervaren scheidsrechters. Het feit dat hij sinds vorig 

jaar al meer dan 100 nieuwe scheidsrechters heeft opgeleid is niet ongemerkt gebleven bij het 

hoofdbestuur van de K.B.N.  

Voor Con was dit de tweede nieuwjaarsreceptie op rij dat hij verrast werd, vorig jaar werd hem de 

5e DAN wegens bijzondere verdiensten al uitgereikt.  

Karate-do SAN heeft er weer zin in het komende seizoen. Er staan weer vele wedstrijden, stages, 

bostrainingen etc op het programma. Waarbij gesteld kan worden dat dit met een open vizier 

gedaan wordt. Buiten de normale lesuren om geeft o.a. Kees Langenberg een andere trainer van 

SAN vele trainingen voor het 4e Shotokan platform van de K.B.N. Con geeft vele 

scheidsrechtercursussen en wedstrijdtrainingen in zowel Shotokan (semi) als Kyokushin (full 

contact) 

 

v.l.n.r: Con Voermans,  Kees Langenberg en Rob van Dijk 

Een bijzonderheid bij Karate-do SAN. Zij laten hun leden die opgaan bij de K.B.N. voor hun zwarte 

band (1e DAN), erkend door NOC / NSF, ook opgaan voor hun SAN dojo (club) zwarte band. Het 

zogenaamde Kyoku Shoto Jitsu examen. Een combi van semi en full contact. Dit om er zeker van 

te zijn dat we niet alleen maar technieken trainen, maar ook de fysieke en mentale toepassing!  



Karate-do SAN heeft leden uit de volgende plaatsen: Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, 

Ouden-Bosch, Breda, Hoeven, Rucphen, Essen (Bel) en Oud-Gastel.  

 
Agenda tip:  

 18 januari: vanencompetitie, Waspik 

 26 januari: Kata cup, Beerse België 

 13 februari: 3e ronde clubcompetitie, Roosendaal 

 16 februari: NK senioren K.B.N., Harderwijk 

 17 maart: 25e Open EK Kyokushin Karate, Full Contact, den Haag 

 16 april: 4e ronde clubcompetitie, Etten-Leur 

 21 juni 2014: 12e open West Brabantse, Etten-Leur 

Wilt u inlichtingen over Privé trainingen, karate, weerbaarheid of mentale coaching: 

www.karatedosan.nl / 06-24222772, of kom gezellig langs, de eerste 2 trainingen zijn gratis 


