
 
 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
Samoerai Nieuwsbrief –  september 2010 



 
 
Beste karateka, 
Beste ouders, 
 

Bij het begin van het nieuwe seizoen wensen wij iedereen veel sportief plezier 
toe tijdens de trainingen en onze kampers veel succes tijdens de volgende 
competities. 
 

Wij danken ook onze Partners en Sponsors. Mede dankzij hun steun zal het 
ook in de toekomst mogelijk zijn onze sporters dezelfde faciliteiten aan te bieden 
en te ondersteunen. 
 

Hoogtepunten van dit najaar worden voor onze club ongetwijfeld de viering van 
ons 40-jarig bestaan en het International Belgian Open, dat wij voor de 
vijfde maal organiseren. 
 

Ook dit jaar rekenen wij voor het Belgian Open op de steun en de inzet van 
onze medewerkers. Indien u tijd en zin heeft om te komen helpen op zondag 
14 november of om mee de zaal klaar te zetten op zaterdag 13 november 
vanaf 18u00, laat dan gerust iets weten aan Rudi Holemans of aan Ludo 
Binnard. De briefing voor de medewerkers zal dit jaar doorgaan op maandag 
8 november om 20u00 in Sportoase. 
 

Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 
 

 
 

 

 Info – praktische afspraken 
 

  
 

Voor onze nieuwe leden en ter herinnering wijzen wij u nog eens op enkele 
praktische afspraken. Voor meer info kan u altijd bij een van de bestuursleden 

 



terecht. 
 

Vergunningen – lesgeld - beurtenkaarten 
 

Vergunningen en lesgeld dienen hernieuwd te worden vóór het einde van de 
maand waarin de geldende vergunning en het lesgeld vervalt. 
 

Beurtenkaarten dient men steeds bij te hebben en dienen te worden aangekocht 
vóór de training en men dient zich aan te bieden om deze te laten aftekenen 
door de verantwoordelijke eveneens vóór de training. Een beurtenkaart is 
individueel bruikbaar, maw. kan niet door meerdere leden tegelijkertijd gebruikt 
worden, en is geldig tot maximum 1 jaar na eerste ingebruikname. Betaling via 
beurtenkaarten kan slechts tot en met oranje gordel. Vanaf groene gordel is 
enkel de betaling van het jaarlijkse lesgeld mogelijk. 
 

Van zodra men over een vergunning en bijhorend boekje beschikt, dient men 
deze steeds mee te brengen tijdens de training, examens, wedstrijden en 
stages. Anders kan er niet worden deelgenomen aan deze activiteiten. 
Deze vergunning dient gehandtekend te zijn (bij minderjarigen : door een 
ouder/verantwoordelijke). 
 
Trainingen in Sportoase 
 

Tijdens de trainingen in Sportoase vragen wij aan iedereen om volgende regels 
in acht te nemen. 
 

Voor en tijdens de trainingen : 
* kleed u om in de beschikbare kleedkamers. 
* neem uw bezittingen mee in de zaal en laat niets achter in de kleedkamers. 
* blijf in de polyvalente zaal tot de training begint : niet spelen of rondlopen in 
   gangen, kleedkamers of andere zalen. 
* Als men de dojo tijdens de training moet verlaten om een dringende reden of 
   om naar de WC te gaan, dan vraagt men eerst toestemming aan de lesgever 
   en komt men zo snel mogelijk terug. 
 

Na de training : 
* de polyvalente zaal snel verlaten zodat de volgende club kan starten. 
* niets vergeten en al uw spullen meenemen na de training. 
* aankleden in de kleedkamers. 
* de kleedkamers zijn geen speelruimte. Na omkleden en douchen de 
   Kleedkamers verlaten en vrijmaken. 
 

Wij herhalen tenslotte dat er in gans het complex een volledig rookverbod van 
kracht is. 
 
Parkeren in en rond Sportoase 
 

Wanneer u gebruik maakt van de ondergrondse parking in Sportoase, kan u 
vermindering krijgen op de prijs van uw parkeerticket : ga met uw parkeerticket 
naar de balie aan de ingang van Sportoase. 
 

Daar staat een blauw toestel waarmee u uw kaartje van een extra streepjescode 
kan voorzien, om van het verminderde tarief te genieten. Betalen doe je hierna 
aan de automaten in de parking. 
 
Training in andere clubs 
 

Een clublid kan slechts in een andere club training volgen en/of lesgeven mits 
goedkeuring van de hoofdtrainer. 
 

   
   



 Partners en sponsors 
 

  

 

Mede dankzij de steun van onze partners en sponsors zal het ook in de 
toekomst mogelijk zijn onze sporters dezelfde faciliteiten aan te bieden en te 
blijven ondersteunen. U kan ze terugvinden op onze nieuwe affiches, leaflets, 
nieuwsbrieven enz. 
 

Wij danken hen omdat zij onze club een belangrijke steun bieden. Misschien 
interessant om de volgende keer eerst eens bij hen langs te gaan voor uw 
volgende aankoop, etentje, pintje, verbouwing... 
 

 
 

 

   
    



 Competitieresultaten 
  

  

 

International Karate Junior Cup Koblenz - kumite 

Duitsland – 11 september 2010 
 

Eline Vounckx : 1e plaats – meisjes (-45kg) 
 

 
 

 

Internationaler Rasteder Karate Cup – kumite 

Duitsland – 21 augustus 2010 
 

Nele De Vos : 2e plaats – senioren (open) 
Margot Bracke : 3e plaats – 14-15 jarigen (open) 
Lisa Bracke : 4e plaats – 14-15 jarigen (open) 
 

 

    
    

 Vriendentrainingen 
  

  

 

Woensdag 22 september 2010 

Zaterdag 25 september 2010 

 

Heb jij je vriend of vriendin... al eens verteld hoe tof karate is ? Willen zij graag 
eens een keertje komen meetrainen ? 
 

 
 

Dat kan in onze club tijdens de speciale trainingen van woensdag 

 



22 september 2010 (18u00-19u00) en zaterdag 25 september 2010 
(10u00-11u30) in Sportoase (polyvalente zaal – verdieping -1). 
 

Die dag kunnen je vrienden gratis komen meetrainen en kan jij ze laten zien 
hoe leuk karate is ! 
 

    
    
Gemeenschappelijke training 

 

  

 

Zaterdag 16 oktober 2010 
 

In onze club wordt er op verschillende dagen en in verschillende groepen getraind. 
Om elkaar beter te leren kennen en om het clubgevoel te versterken, organiseren 
we opnieuw een gemeenschappelijke training waar iedereen eens samen kan 
trainen : jongeren, volwassenen, 35-plussers... Jaarlijks nemen we ook een 
groepsfoto tijdens deze training. 
 

Deze groepstraining zal doorgaan op zaterdag 16 oktober 2010 van 10u00 
tot 11u30. 
 

foto vorige gemeenschappelijke training 
 

 

  
 
 

 Nieuws – Agenda 
 

  

 

Tussenkomst mutualiteit 
 

Wist u dat de mutualiteiten een financiële tussenkomst voorzien voor jongeren 
en voor volwassenen die lid zijn van een sportclub die aangesloten is bij een 
erkende sportfederatie ? Meer info en formulieren bij uw ziekenfonds... 
 

 

Agenda (meer details zie website – Kalender of Volgende activiteit) 
 

 

 



 

   
    

www.samoerai-leuven.be 
 

Secretariaat : A. Woutersstraat 150 - 3012 Wilsele 
Ondernemingsnr. 428.660.618 

 

De Samoerai Nieuwsbrief is een uitgave van KC Samoerai Leuven vzw zonder wiens toestemming geen 
enkele tekst, geheel of gedeeltelijk, mag worden overgenomen. 
De Samoerai Nieuwsbrief bevat links naar websites die wij interessant achten. 
Deze links zijn evenwel puur informatief en KC Samoerai Leuven vzw is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van deze sites of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. 
Je ontvangt de Samoerai Nieuwsbrief omdat je bent ingeschreven op de “Samoerai-mailinglijst”. In- of 
uitschrijven op deze nieuwsbrief ? Een bericht of reactie sturen ? Dat kan op het volgende adres : 
nieuwsbrief@samoerai-leuven.be. Indien deze versie onleesbaar : pdf-versie in bijlage. 

  

     
 


