Samoerai nieuwsbrief – december 2013
Beste karateka,
Beste ouders,
De achtste editie van het Belgian Open was opnieuw een voltreffer ! Dit succes was

mede mogelijk dankzij onze medewerkers die de handen uit de mouwen staken en
daarvoor willen wij hen dan ook van harte danken.
Het jaar 2013 is bijna ten einde, maar wij hebben nog enkele leuke clubactiviteiten
op de agenda staan !
Op zaterdag 14 december 2013 is er onze jaarlijkse gemeenschappelijke
training, gevolgd door ons Kerstdiner ’s avonds in Zaal Kesseldal.
Op zaterdag 21 december 2013 houden we opnieuw een clubkampioenschap
kata om het jaar op een sportieve manier te beëindigen.
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zal er vanaf maandag 23 december 2013 tot en
met donderdag 2 januari 2014 geen training zijn.
Het bestuur en de trainers van Karateclub Samoerai Leuven wensen u en uw familie
alvast prettige eindejaarsfeesten toe.
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Gemeenschappelijke training
Zaterdag 14 december 2013 - 10u00-11u30 - Sportoase
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 jaarlijks een gemeenschappelijke training waar iedereen eens samen kan
trainen : jongeren, volwassenen, 35-plussers...
Tijdens deze training nemen we ook onze jaarlijkse groepsfoto.

foto 2012

Clubkampioenschap kata
Op zaterdag 21 december 2013 organiseren we opnieuw het jaarlijkse
clubkampioenschap kata voor de jeugd en voor de volwassenen (35+).
Ideaal voor onze beginners om eens deel te nemen aan een eerste katacompetitie
of als eventuele voorbereiding op latere toernooien. Men wordt verdeeld in aparte
groepen per graad. Enkel voor clubleden !
Die dag is er bijgevolg geen gewone training.
Praktische info :
* Plaats : Sportoase – Polyvalente zaal
* Aanwezigheid deelnemers : 8u30
* Aanvang : 9u00 (einde ± 12u30)
* Categorieën (afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen reeksen
samengevoegd worden) :
 Jeugd
* witte gordels
* gele gordels
* oranje gordels
* vanaf groene gordel
 35+ :
* witte tot en met oranje gordels
* vanaf groene gordel
Voor meer informatie kan u bij trainers Guy en Leon terecht.

!! Inschrijven : via de website voor 18 december 2013 !!
Supporters zijn welkom en wij wensen iedereen veel plezier en succes toe !

Kerstdiner
Zaterdag 14 december 2013
Het Samoerai-Kerstdiner zal doorgaan op zaterdag 14 december 2013 vanaf
19u00 in Feestzaal Kesseldal te Kessel-Lo. We voorzien zoals de vorige jaren een
lekker, uitgebreid koud en warm buffet en de mogelijkheid tot dansen en plezier
maken...

! Inschrijven : uiterlijk 7 december 2013 !
Op het menu :

Plaats : Salons Kesseldal - Wilselsesteenweg 268 te 3010 Kessel-Lo
Prijs : tot en met 12 jaar = € 30,00 / vanaf 13 jaar = € 55,00
: tot ten laatste 7 december 2013 bij een bestuurslid of via onze
website. Gelieve het overeenstemmende bedrag te storten op rekeningnummer
BE66 0010 5909 8843 van KC Samoerai Leuven vzw met als vermelding “Kerstdiner
2013”.
Inschrijven

Competitieresultaten
Beker van Kortenberg (kata) – 30 november 2013
1e plaats : Tony Tallon (+18 jaar – oranje gordels)
2e plaatsen :
Dawid Kostecki (6/7 jaar – witte gordels)
David Minten (8/9 jaar – witte gordels)
Omayma El Yousfi (6/7 jaar – gele gordels)
Mohamed El Yousfi (8/10 jaar – oranje gordels)
Jelena Lakovic (11/12 jaar – oranje gordels)
Maxim Van Hooydonck (13/15 jaar – oranje gordels)
Philippe Van Hamme (+40 jaar – bruine gordels)
3e plaatsen :
Jente De Gols (10/12 jaar – groene gordels)
Sarah Pues (12/14 jaar – blauwe gordels)
Ahmed Abdelrahim (13/15 jaar – oranje gordels)
Patrick Somers (+18 jaar – groene gordels)

Agenda - Kalender

Agenda december 2013
Za 07/12/2013 : Sinterklaastraining (Sportoase 10u00-11u30)
Za 14/12/2013 : Gemeenschappelijke training (Sportoase 10u00-11u30)
Za 14/12/2013 : Samoerai Kerstdiner (Kesseldal)
Za 21/12/2013 : Clubkampioenschap kata (Sportoase)
Ma 23/12/2013 t/m Do 02/01/2014 : geen training - Kerststop 2013
Agenda januari 2014
Za 18/01/2014 : clubexamen jeugd - witte & gele gordels
Za 25/01/2014 : clubexamen jeugd - vanaf oranje gordel
Za 25/01/2014 : drink medewerkers Belgian Open 2013 (Brusselsepoort 20u00)
Do 30/01/2014 : kadertraining (enkel voor lesgevers)

Doe op zondag 29 december 2013 mee aan de Nieuwjaarsloop door het
historisch stadscentrum die de stad Leuven in samenwerking met Daring Club
Leuven Atletiek en Tofsport jaarlijks organiseert. Iedereen kan zich inschrijven :
leden, ouders, familieleden... De start en aankomst zijn op de Bondgenotenlaan en
het Ladeuzeplein.
! Doe mee en schrijf je in via trainer Rachid Haevelaerts !
* inschrijven ten laatste op 10 december 2013 (en namen van de
deelnemers opgeven) bij Rachid Haevelaerts tijdens de training of via
e-mail : rachid.haevelaerts@samoerai-leuven.be
* prijs deelname = € 10,00 per deelnemer. Gelieve het overeenstemmend bedrag
te storten op rekening BE66 0010 5909 8843 van KC Samoerai Leuven vzw met
vermelding : “Corrida 2013”. Iedereen ontvangt bij aankomst een lekker aandenken
ter waarde van € 8,50 van de organisatie.
* afstand = 4 km (voor groepsinschrijvingen kan er slechts over 1 afstand
gelopen worden)
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