Samoerai nieuwsbrief – oktober 2011

Beste karateka,
Beste ouders,
Het weekend dat wij in september doorbrachten in Xhoris was een voltreffer !
Iedereen die mee was, zal dit kunnen bevestigen. In de volgende nieuwsbrief zal u
het verslag kunnen lezen.
Een hoogtepunt voor de club van dit najaar wordt opnieuw het International Belgian
Open, dat wij voor de zesde maal organiseren. Ook dit jaar kunnen wij weer rekenen
op de steun en de inzet van onze medewerkers, waarvoor alvast onze dank op
voorhand ! De briefing voor de medewerkers zal dit jaar doorgaan op maandag 7
november om 20u00 in Sportoase.
Op zaterdag 17 december 2011 is er opnieuw een kerstdiner in zaal Kesseldal te
Kessel-Lo. Meer info kan u al terugvinden in deze nieuwsbrief. Wij rekenen op de
aanwezigheid van onze leden, ouders en sympathisanten om samen met ons te
feesten.
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Gemeenschappelijke training
Zaterdag 29 oktober 2011
In de 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 ook dit jaar 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 in Sportoase op zaterdag 29 oktober 2011
van 10u00 tot 11u30.

Nieuw bestuurslid ?
Tijdens de laatste vergadering werd het bestuur uitgebreid met een nieuw lid :
Diana Van Brusselsepoort.
Zij zal onze secretaris ondersteunen en mede verantwoordelijk zijn voor de security
tijdens het Belgian Open. Hieronder een foto van Louis samen met ons nieuw
bestuurslid.

*

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
* 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”.

Geen training ?
Soms valt er een training weg, bv. omdat de zaal bezet is of omdat we deelnemen
aan een stage of een andere activiteit. De dagen waarop de training wegvalt, kan
men terugvinden, net zoals alle andere activiteiten, in de kalender op onze website.
Ook de data waarop de sporthallen te Kessel-Lo of Sportoase gesloten zijn, staan er
vermeld.
Deze dagen worden ook telkens vermeld in de nieuwsbrief (in de rubriek Agenda en
bij de vervangende activiteit) en hangen uit in de zaal in Sportoase. Daarenboven
wordt dit telkens op voorhand aangekondigd door de trainers.

Agenda & nieuws
Extra 35+ training
Voortaan zal er op elke eerste donderdag van de maand een extra training zijn
voor de 35-plussers onder leiding van trainer Bert. Deze training zal doorgaan in de
polyvalente zaal in Sportoase van 19u00 tot 21u00.
Agenda oktober 2011
Za 01/10/2011 : vriendentraining (Sportoase 10u00-11u30)
Za-zo 01-02/10/2011 : Open Pilzen 2011 (Tsjechië)
Za-zo 01-02/10/2011 : 17e Open El hatri Toernooi (Eindhoven-Nederland)
Za 08/10/2011 : ministage Junior Lefevre (Sporthal Kessel-Lo 10u00-12u00)
Za 08/10/2011 : geen training voor witte en gele gordels
Do-zo 13-16/10/2011 : WK junioren/kadetten & -21 World Cup (Maleisië)
Za 15/10/2011 : Belgian Open kata 2011 (Turnhout)
Za 29/10/2011 : gemeenschappelijke training (Sportoase 10u00-11u30)
Zo 30/10/2011 : Beker van Hoeselt 2011
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
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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