Samoerai nieuwsbrief – november 2013
Beste karateka,
Beste ouders,
Voor onze 8e editie van het International Belgian Open op zondag 17 november
2013 is er dit jaar een live streaming voorzien van 14u00 tot 17u00. Als u niet kan
komen kijken in Sportoase, kan u op deze manier het evenement gedurende 3 uren
volgen. De link kan u terugvinden op de homepagina van onze website.
Op zaterdag 14 december 2013 is er ons Kerstdiner in zaal Kesseldal.
Zie verder in deze nieuwsbrief voor meer informatie en schrijf tijdig in !
In de maand november valt er regelmatig een training weg omwille van andere
activiteiten of omdat de sporthal gesloten. Gelieve daarom de kalender in deze
nieuwsbrief of op onze website te raadplegen. Op donderdag 14 november 2013
is er een extra training voor volwassenen en 35plussers.
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Kerstdiner 2013
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...
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
Inschrijven : kan vanaf nu en 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”.

Provinciale training VKFM
Zaterdag 16 november 2013

! die dag is er geen training !

Competitieresultaten
Beker van Lochristi (kumite) – 3 november 2013
2e plaats : Dylan Nuydens - junioren jongens (plus)
1e plaats : Lisa Bracke - senioren dames (open)
2e plaats : Margot Bracke - senioren dames (open)
Beker van Hoeselt (kumite) – 27 oktober 2013
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Jeffrey Somers - 10/11 jaar (plus
Kieran Stalpaert - 10/11 jaar (min)
Connor Stalpaert - 14/15 jaar
Dylan Nuydens - 16/17 jaar (min)
Robbe Vandeuren - 16/17 jaar (plus)
Lisa Bracke - dames +16 jaar (open)

Sittard Cup 2013 (kumite) – 26 oktober 2013 - Nederland
3e plaats : Jeffrey Somers - jongens 10/11 jaar (plus)

16e Eindejaarscorrida Leuven

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)
* samenkomst : 09u30 - aan warenhuis Match in de Bondgenotenlaan
* vertrek : 10u00
* voor kinderen tot en met 9 jaar is er de gratis kinderloop van 1 km :
start om 09u45 (geen inschrijving nodig !)
* info : http://www.leuven.be/vrije-tijd/sport/evenementen/eindejaarscorrida/

Kalender
Agenda november 2013
Zo 03/11/2013 : Beker van Lochristi 2013 (Zaffelare)
Ma 04/11/2013 : briefing medewerkers Belgian Open 2013 (20u00 - Sportoase)
Ma 04/11/2013 : geen training
Ma 11/11/2013 : geen training - sporthal gesloten (Wapenstilstand)
Do 14/11/2013 : extra training volwassenen en 35+
Vr 15/11/2013 : WIKF-Wado stage olv sensei J. Wicks en sensei M. Beysen (Bilzen)
Za 16/11/2013 : WIKF-Wado stage olv sensei J. Wicks en sensei M. Beysen (Bilzen)
Za 16/11/2013 : VKFM-Provinciale training (Heverlee)
Za 16/11/2013 : geen training - provinciale training VKFM
Zo 17/11/2013 : Belgian Open 2013
Za 23/11/2013 : VKFM-Herfststage (Herentals)
Za 30/11/2013 : Beker van Kortenberg 2013 (Erps-Kwerps)
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
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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 en/of op website.

