Samoerai nieuwsbrief – november 2011

Beste karateka,
Beste ouders,
In deze nieuwsbrief kan u het verslag lezen van het weekend dat wij in september
doorbrachten in Xhoris.
In november valt er regelmatig een training weg omwille van feestdagen of andere
activiteiten. Gelieve daarom de kalender in deze nieuwsbrief of op onze website te
raadplegen.
Vergeet ook de speciale maandelijkse training voor hogere kata niet : op maandag
21 november 2011 staat Rohei op het programma !
Op zaterdag 17 december 2011 is er opnieuw een kerstdiner in zaal Kesseldal te
Kessel-Lo. Meer info kan u terugvinden in deze nieuwsbrief en inschrijven is de
boodschap !
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Verslag Samoerai weekend
Xhoris - 23-25 september 2011

Voorafgaande opmerking : om volgende weekendjes (nog) vlotter te laten verlopen,
heeft het bestuur in een bijzondere vergadering beslist een rubriek “ADVIES” in te
lassen. Hier volgt reeds een eerste (voorafgaandelijk) advies :
ADVIES 1 :
Als men meegaat op Samoerai-weekend, laat men best zijn eigen eetkamer thuis.
Vrijdag 23/09
Een kleine voorhoede was reeds ter plaatse en had als voornaamste taak ervoor te
zorgen dat den drank koud stond. Leon, onze reisleider, had ook een bakske goed
weer besteld en het weekend kon al niet meer stuk voor het goed en wel begonnen
was.
Omstreeks 20 u arriveerde de Samoerai bus en konden we allemaal gelijk aan tafel.
De kamerindeling verliep vrij vlot. Op een enkeling na, was iedereen content met
zijn accommodatie. Nicolleke ontfermde zich over de allerkleinsten en was vanaf
dan “tante Nicolleke”.
Daarna was het “vrij”. Aangezien Hendrik er dit jaar niet bij was, werd zijn plaats
als leider van de dissidente groep (lees: de mannen die traditioneel tegen de wens
van Sensei in NIET vroeg gaan slapen) op vlotte wijze ingenomen door Leon die vrij
spoedig een “harde kern” rond zich verzamelde, waaronder het olijke duo “hanggat
en plekbes” Omdat dit duo verder anoniem wenst te blijven kunnen we hen enkel
aanduiden met hun initialen DN en LB.
Iedereen genoot van een welverdiende nachtrust niettegenstaande die voor
sommigen, eerder van korte duur was.
ADVIES 2 :
Indien men tegen het voormeld advies in, zijn eetkamer tóch mee neemt op
Samoerai-weekend dan kan men zich daar best van ontdoen vóór de aanvang van
de avondactiviteit, dit op gevaar af de eetkamer kwijt te spelen nà de
avondactiviteit.
Zaterdag 24/09
Een vroeg en stevig ontbijt stond ons te wachten alvorens we op training konden.
Sommigen vonden het een “straf-training”, hetgeen eerder met hun fysieke

paraatheid te maken had dan wel met de intenties van Sensei.

Karate werkt blijkbaar aanstekelijk want een paar meegereisde ouders vroegen
spontaan (echt waar) of ze mochten meedoen, hetgeen uiteraard kon. Anderen
veinsden dan weer kwetsuren om NIET te moeten meedoen. Een meegereisde
dokter werd er zelfs bijgehaald om uitsluitsel te brengen… het mocht niet baten.
De kata-training werd op een zalige manier afgesloten met een kata-uitvoering in
de open natuur, puur zen, met zicht op de weidse natuur.

Nà een stevige training, een frisse douche en een stevige portie pasta, was
iedereen, om het met de woorden van Nicolleke te zeggen terug “convenoebel” en
konden we starten met de wandeling naar “Little Creek”.
Daar aangekomen werden we met open armen ontvangen, men kende er ons nog
van drie jaar geleden….de Samoerais zijn dus waarlijk indrukwekkend. Dat laatste
was ook voor de ranch van toepassing, indrukwekkend veranderd tot een heel
veelzijdige ranch met nog steeds dezelfde sympathieke uitbaters.
Alles verliep vrij vlot… behalve voor Katrientje, die bleek immers allergisch te zijn
aan paardenhaar ! Men zal het maar aan de hand hebben: paardenhaar-allergie,

bezoek aan een ranch en bovendien nog zot van paarden ook. Het arme kind
schoten de tranen in de ogen. Gelukkig hadden we een wagen voorzien op de ranch
voor zulke noodgevallen.
Aan het hiervoor vermelde olijke duo (DN en LB), was reeds vóór de aanvang van
de wandeling duidelijk gemaakt dat zij onder geen beding in aanmerking konden
komen voor een noodgeval transport terug naar Xhoris.

Tijdens de wandeling verzamelde Branco wat stokken waaraan hij heel erg gehecht
geraakte. Naderhand zou de brave Danny Nuydens die stokken, geheel bereidwillig,
in zijn auto leggen en ze voor Branco mee naar huis nemen.
Na de wandeling ontfermde Jolientje zich ook nog over een mooie Golden Retriever
die was ontsnapt. Het dier werd terug aan de eigenaar bezorgd, eind goed al goed.
Bijna had Jolien zelfs een andere hond mee naar huis genomen…
Na het avondeten was er de apotheose van het weekend : Guy, Louiske en Leon
hadden een prachtige quiz in elkaar gestoken. Guy deed de presentatie, Louiske
begeleidde de doe-proeven en Rachid fungeerde als hostess. Het bestuur vormde de
jury.
Er werd zo goed als niet vals gespeeld, sommige kandidaten probeerden wel
bepaalde juryleden zeer rechtstreeks te beïnvloeden, hetgeen uiteraard niet pakte…

Wat het kennis en muzikaal gedeelte betreft, waren de teams aan elkaar gewaagd.
De file rouge, bestond in het uitbeelden van muziekinstrumenten: luchtsaxofoon,
luchtviool, luchtpiano en luchtgitaar. Ook hier weer zeer sterke kandidaten, maar
Kaz was ontegensprekelijk de sterkste in het genre luchtgitaar.

Na de quiz werd er nog wat nagepraat en werd er nog iets gedronken en
geknabbeld en de zaterdag zat erop.

ADVIES 3 :
Indien men zijn eetkamer meeneemt op Samoerai weekend, men zich er niet van
ontdoet vóór de avondactiviteit, men ze als gevolg daarvan kwijtraakt nà de
avondactiviteit, dan is het te hopen dat den Tuur in uw buurt is.

Zondag 25/09
Het ontbijt werd gevolgd door een zwempartij waarbij zwemmende bestuursleden
en trainers het redelijk te verduren kregen. Maar eerst leerden Kieran en Killian dat
Louiske zo snel kan trappen dat ze zijn voet zelfs niet zien vertrekken !

De niet-zwemmers waren terug te vinden op het terras waar Ria probeerde uit te
leggen dat er een steakdag gepland was waar er goede goudgele gebakken frietjes
gingen geserveerd worden. Geïnteresseerden konden er ook een cursus “WestVlaamsch voor behinners volhen”.
Na de middag op naar Safaripark Monde Sauvage. Vanop een treintje kunnen we
ontspannen het hele dierengamma aanschouwen. Daar bleek dat Henk iets heeft
met struisvogels en dat Hedwig vooral geïnteresseerd was in de lama’s.
Verder is zo een treintje heel geschikt om massa’s foto’s te verzamelen, en niet
alleen van de lokale dieren…

We misten nog net de roofvogelshow maar de zeeleeuwen waren ook wel de moeite
waard.

Omstreeks 17 u keerde iedereen terug huiswaarts, waarbij op de bus vooral opviel
hoe sprekend een stilte toch wel kan zijn…

Ik denk dat we een geslaagd weekend hebben meegemaakt en special thanks voor
Leon, Guy en Louis.
Voor meer foto’s : zie onze website !

Competitieresultaten
Coupe de Kayl 2011 – G.H.Luxemburg – 23 oktober 2011
Lisa Bracke : 3e plaats - categorie kumite / female U18 -59kg
Beker van Hoeselt 2011 – 30 oktober 2011
Kieran Stalpaert : 3e plaats - preminiemen
Duylan Nuydens : 2e plaats - kadetten (min)
Aron Bracke : 3e plaats - kadetten (plus)
Robbe Vandeuren : 3e plaats - kadetten (plus)
Margot Bracke : 3e plaats - scholieren (min)
Lisa Bracke : 2e plaats - scholieren (plus)
Kaz Puttenaers : 2e plaats - scholieren (plus)

Samoerai Kerstdiner 2011
Zaterdag 17 december 2011
Het Samoerai-Kerstdiner zal doorgaan op zaterdag 17 december 2011 vanaf 19u00
in Feestzaal Kesseldal te Kessel-Lo. Tijdens dit diner zullen ook de Samoerai-trofee
van Sportverdienste en Clubverdienste 2011 worden uitgereikt. We voorzien een
lekker, uitgebreid koud en warm buffet en de mogelijkheid tot dansen en plezier
maken...
Op het menu :

Plaats : Salons Kesseldal - Wilselsesteenweg 268 te 3010 Kessel-Lo
Prijs : tot en met 12 jaar = € 30,00 / vanaf 13 jaar = € 50,00
Inschrijven kan vanaf nu en tot ten laatste 10 december 2011
* via het formulier dat u zal ontvangen
* bij een bestuurslid
* via e-mail naar : ludo.binnard@samoerai-leuven.be
Gelieve het overeenstemmende bedrag te storten op rekening 001-0590988-43 van
KC Samoerai Leuven vzw met vermelding : “Kerstdiner”.

Stage & provinciale training
Provinciale training VKFM – zaterdag 19 november 2011
Deze dag is er geen training !
Plaats : KH Leuven sporthal - zaal U2 & U3 - Kerspelstraat - 3001 Heverlee
Uur : 10u30 tot 12u30
Samenkomst : 10u00 - sporthal KH Leuven te Heverlee
De groepen worden ingedeeld per graad en leeftijd. Deze training is
toegankelijk voor leden met een geldige VKF-vergunning en lid van een VKFclub
gevestigd in Vlaams-Brabant.
Inkom : te betalen ter plaatse
€ 7,00 per deelnemer
€ 5,00 vanaf het 2e lid van dezelfde familie
Gratis vanaf het 3e lid van dezelfde familie
Gratis voor kandidaten Shodan Shiken
Herfststage VKFM – zaterdag 26 november 2011
Deze dag is er geen training !

Agenda & nieuws
Agenda november 2011
Di 01/11/2011 : geen training – feestdag
Zo 06/11/2011 : Beker van Lochristi (kata & kumite)
Ma 07/11/2011 : geen training - briefing medewerkers Belgian Open kumite 2011
Do 10/11/2011 : training 35+ ter vervanging van maandag 07/11/2011
Zo 13/11/2011 : Belgian Open kumite 2011
Za 19/11/2011 : VKFM-Provinciale training (Heverlee) – geen training
Zo 20/11/2011 : Interclub Toernooi Kortenberg (kata - Erps-Kwerps)
Ma 21/11/2011 : training hogere kata - Rohei
Za 26/11/2011 : VKFM-Herfststage (Herentals) – geen training

Agenda december 2011
Zo 03/12/2011 : Sinterklaastraining
Zo 04/12/2011 : VKFM – danexamens
Za 10/12/2011 : clubkampioenschap kumite
Ma 12/12/2011 : training hogere kata - Jite
Za 17/12/2011 : Samoerai Kerstdiner
Van Za 24/12/2011 tot en met ma 02/01/2012 : geen training - Kerststop
Sinterklaastraining – zaterdag 3 december 2011

Tijdens de zaterdagtraining op 3 december in Sportoase zal de Sint op bezoek
komen ! Hopelijk is iedereen dit jaar braaf geweest en brengt hij voor iedereen een
geschenkje mee... Wees zeker aanwezig en zet alleszins je beste beentje voor !

Foto’s website
De foto’s van het Samoerai-weekend, de stage met Junior Lefèvre en de
gemeenschappelijke training staan op onze website !

Verplaatsing training door briefing medewerkers Belgian Open 2011
De briefing voor de medewerkers zal dit jaar doorgaan op maandag 7 november om
20u00 in Sportoase. De training die daardoor wegvalt wordt verplaatst naar
donderdag 10 november 2011 (19u00-21u00).
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