Samoerai nieuwsbrief – januari 2014
Beste karateka,
Beste ouders,
Het bestuur en de trainers van Karateclub Samoerai Leuven wensen u en uw familie
het allerbeste voor 2014.
Wij danken iedereen die het afgelopen jaar zijn steentje heeft bijgedragen en de
club heeft ondersteund. Wij rekenen ook in 2014 weer op uw onontbeerlijke
medewerking.
De eerste training van het nieuwe jaar na de Kerststop gaat door op zaterdag
4 januari 2014.
In februari zorgen we alvast voor een eerste hoogtepunt op onze kalender :
op zaterdag 15 februari 2014 organiseren we, net zoals vorig jaar, een
kumitestage onder leiding van topkarateka’s. Dit jaar zullen meervoudig wereld- en
Europese kampioenen Jose Manuel Egea, Ivan Leal Reglero en Junior Lefevre
de stage in Sportoase geven.
Ook onze jaarlijkse Samoerai-steakdag ligt vast : deze zal doorgaan op zondag
16 maart 2014... noteer alvast deze datum in uw agenda !
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Doelgerichte trainingen op woensdag
Karateclub Samoerai Leuven start in 2014 met bijkomende doelgerichte
trainingen op woensdag van 18u00 tot 19u00 in Sportoase Leuven.
Deze trainingen zullen gegeven worden door sempai Kris Vansteenwegen,
3e dan WKF en scheidsrechter A van de Vlaamse Karate Federatie.
De doelgerichte training staat open voor iedereen (jeugd vanaf oranje gordel)
die zich wil voorbereiden op wedstrijdkata of het dangradenexamen.
De club stelt vanaf 2014 ook een kataselectie samen. Deze selectie zal, naast
de reguliere trainingen, een specifieke wedstrijdtraining krijgen tijdens de
doelgerichte training op woensdag, waar we zullen werken op het verbeteren
van de wedstrijdkata’s en je voorbereiden op wedstrijddeelname.
Ook de kataselectie staat open voor iedereen (jeugd vanaf oranje gordel) die
gemotiveerd is om maximaal deel te nemen aan de katatrainingen en geplande
katawedstrijden.
Aangezien wedstrijdkata niet alleen een technische uitvoering is maar ook een
atletische prestatie, zal je tijdens de training begeleid worden in het opbouwen
van de nodige fysieke conditie, snelheid, kracht, balans en ritme.
Ook aan het mentale aspect, focus, concentratie, ademhaling, ingesteldheid,
presentatie en uitstraling zal de aandacht worden besteed.
Naast de training geven we je op gepaste tijdstippen ook meer inzicht in het WKF
kata wedstrijdreglement, hoe de scheidsrechters jou beoordelen
op wedstrijd, hoe je best wedstrijdkata traint, enz...
De trainingen zullen op een verantwoorde manier als volgt worden opgebouwd :
intensieve kata-specifieke opwarming (20 min.)
intensieve kata-technische training (30 min.)
cool-down (10 min.)
We verwachten van de kataselectie dat men maximaal deelneemt aan de volgende
officiële wedstrijden :
02/02/2014 – Vlaams Kampioenschap VKFM
23/03/2014 – Belgisch Kampioenschap Wado Karate
13/04/2014 – Provinciaal Kampioenschap VKFM
De doelgerichte training staat tevens open voor iedereen om te trainen naar
volgende evenementen :
11/05/2014 – Dangradenexamens VKFM
en na 11/05/2014 is er een extra begeleiding naar de clubexamens toe :
31/05/2014 – Clubexamen jeugd (vanaf oranje gordel)
07/06/2014 – Clubexamen jeugd (witte & gele gordels)
16/06/2014 – Clubexamen volwassenen & 35+
Het is de bedoeling dat deze doelgerichte training een bijkomende training is en dus
niet je normale trainingen gaat vervangen. De normale training van woensdag
onder leiding van sempai Guy Lermusiaux blijft trouwens tegelijkertijd verderlopen
zoals voorheen.
Ben je geïnteresseerd en vooral gemotiveerd om deel uit te maken van de
kataselectie, dan heb je reeds een uitnodiging ontvangen of kan je steeds je
kandidatuur stellen via een mailtje naar kris.vansteenwegen@samoerai-leuven.be,
een telefoontje (0473-837 298) of spreek ons aan tijdens de training.

Clubkampioenschap kumite
Na het leuke clubkampioenschap kata eind vorig jaar, houden we opnieuw een
clubkampioenschap kumite voor de jeugd en de volwassenen op zaterdag 8
februari 2014.

Voor iedereen de ideale manier om kennis te maken met kumite in
wedstrijdverband of zich eens te meten onder de clubvrienden. Men wordt verdeeld
in aparte groepen per leeftijd.
Deelnemen kan :
* Jeugd : vanaf gele gordel tot en met bruine gordel
* Senioren : vanaf witte gordel tot en met bruine gordel
Praktische info :
*
*
*
*
*
*
*
*

Plaats : Sportoase – Polyvalente zaal
Aanwezigheid : vanaf 9u00
Aanvang wedstrijden : 9u30 (einde voorzien rond 12u30)
Categorieën zullen worden opgedeeld volgens inschrijvingen
Jongens/heren en meisjes/dames apart
Enkel voor clubleden
Iedere deelnemer ontvangt een aandenken
Die dag is er bijgevolg geen gewone training

Voor meer informatie kan u bij trainers Guy en Leon terecht.

!! Inschrijven : tot en met 5 februari 2014 via de website !!

Clubexamens jeugd
De volgende examens voor de jeugd gaan door op :
* zaterdag 18 januari 2014 : witte en gele gordels
* zaterdag 25 januari 2014 : vanaf oranje gordel
Die dagen is er bijgevolg geen gewone training.
Inschrijvingen dienen te gebeuren voorafgaand aan het examen bij de
respectievelijke lesgever(s) op initiatief van de kandidaat (behalve witte gordels :
op initiatief van de lesgever). Dit laat ons toe de nodige administratieve
voorbereidingen op voorhand af te handelen (controle vergunningen, punten,
leeftijd, aanwezigheden,...). Breng steeds uw vergunningsboekje (VKF) mee !
In het voordeel van de karateka’s en om het examen sereen af te handelen
(zonder hinderlijke GSM-geluiden, flashes van fototoestellen, storende geluiden,...),
gebeurt dit “achter gesloten deuren”. Wij verzoeken bijgevolg de ouders en andere
toeschouwers om zich niet te begeven in de ruimte van de dojo achter de spiegels
waar het examen plaatsvindt.
Indien je vragen hebt in verband met de examens, neem dan gerust contact op
met de lesgevers.

Stage – 15 februari 2014
Op zaterdag 15 februari 2014 organiseren wij in samenwerking met Junior Lefevre
opnieuw een kumitestage in de Arenazaal van Sportoase.
Vorig jaar hadden we Luigi Busa (Italië) te gast (Europees en wereldkampioen); dit
jaar behoren de trainers die samen met Junior Lefevre de stage zullen leiden tot
de absolute wereldtop : Ivan Leal Reglero en Jose Manuel Egea Caceres, twee
voormalige wereld- en Europese kampioenen uit Spanje.

Resultaten clubkampioenschap kata – 21/12/2013
De foto’s kan u terugvinden op onze website.

jeugd – witte gordels
1e plaats : Dawid Kostecki
2e plaats : David Minten
3e plaatsen : Marco Bormans & Jochen Evenepoel

jeugd - gele gordels
1e plaats : Lisa Randjandiche
2e plaats : Omayma El Yousfi
3e plaatsen : Luka Geldof & Ole Debraekeleer

jeugd – oranje & groene gordels
1e plaats : Jelena Lakovic
2e plaats : Mohamed Abdelrahim
3e plaatsen : Christophe Yu & Ahmed Abdelrahim

jeugd – blauwe & bruine gordels
1e plaats : Jarno Waeterloos
2e plaats : Jolien Struelens
3e plaatsen : Somers Jeffrey & Muna Abdelrahim

volwassenen – witte & gele gordels
1e plaats : Jean-François Boone
2e plaats : Emily Geuvens
3e plaatsen : Dieter Verhaegen & Maxime Loose

volwassenen – vanaf oranje gordel
1e plaats : Tony Tallon
2e plaats : Joost Waeterloos
3e plaatsen : Kaveh Randjandiche & Veronique Verbert

Agenda - Kalender
Agenda januari 2014
Za-Zo 11-12/01/2014 : Open de Paris 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)

Agenda februari 2014
Za
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08/02/2014
02/02/2014
09/02/2014
15/02/2014
23/02/2014

:
:
:
:
:

Clubkampioenschap kumite
VKFM - Vlaams Kampioenschap (kata & kumite) (Hasselt)
VKFM-Winterstage (Genk)
Stage Jose Manuel Egea - Yvan Leal - Junior Lefevre
Beker van Overpelt 2014 (kata)
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