Samoerai nieuwsbrief – september 2011

Beste karateka,
Beste ouders,
Zoals reeds eerder gemeld, organiseert onze club in de maand september een
weekend voor jongeren en volwassenen in Xhoris, onder begeleiding van
bestuursleden en trainers. Als je nog niet bent ingeschreven, doe het dan nog
voor 10 september 2011 !
Op zaterdag 8 oktober 2011 hebben wij voormalig Europees en wereldkampioen
Junior Lefevre uitgenodigd om een ministage te komen geven. Deze stage gaat
door in de sporthal van Kessel-Lo en is een absolute aanrader. Men kan er aan
deelnemen vanaf oranje gordel en ze is gratis voor onze leden.
Ook dit jaar organiseren wij, ondertussen al voor de zesde maal, het Belgian Open
en wij rekenen opnieuw op de steun en de inzet van onze medewerkers.
Indien u tijd en zin heeft om te komen helpen op zondag 13 november of om mee
de zaal klaar te zetten op zaterdag 12 november vanaf 18u00, laat dan gerust iets
weten aan Rudi Holemans of aan Ludo Binnard. De briefing voor de medewerkers zal
dit jaar doorgaan op maandag 7 november om 20u00 in Sportoase.
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Samoerai weekend 2011
Vrijdag 23 september 2011 tot zondag 25 september 2011

!! SCHRIJF NU IN !!
PRIJZEN VOOR DE LEDEN :
70 € ipv 140 € vanaf 13 jaar
50 € ipv 100 € tot en met 12 jaar

PRIJZEN VOOR NIET-LEDEN :
140 € vanaf 13 jaar
100 € tot en met 12 jaar
INSCHRIJVEN TEN LAATSTE 1O SEPTEMBER 2011 :
* e-mail : leon.letellier@samoerai-leuven.be
* telefoon – Leon : 0499-23 02 85
* rekeningnummer : 001-0590988-43 (IBAN : BE66 0010 5909 8843)

Trainingen hogere kata op maandag
Voortaan zullen er op bepaalde maandagen specifieke trainingen doorgaan van
hogere kata’s onder leiding van sensei Rudi Holemans.
Hieronder de data en de kata’s :
Jion : 3 oktober 2011
Seishan : 24 oktober 2011
Rohei : 21 november 2011
Jitte : 12 december 2011
Tshinto : 9 januari 2012
Bassai & Naifanchi I : 6 februari 2012
Niseishi : 5 maart 2012
Wanchu : 16 april 2012
Kushanku : 14 mei 2012
Naifanchi II : 4 juni 2012
*

Ministage Junior Lefevre

Deelname : vanaf 6e kyu (oranje gordel) en in bezit van geldige vergunning
Plaats : Sporthal Kessel-Lo - Stadionlaan 4 – 3010 Kessel-Lo (Leuven)
Uur : van 10u00 tot 12u00
Prijs per deelnemer (betaling ter plaatse aan kassa) :
* Leden Samoerai Leuven : gratis
* Leden andere clubs : € 8,00 onder 12 jaar / € 10,00 vanaf 12 jaar
Die dag is er geen training voor de witte en gele gordels.

Huwelijk Rachid en Ienke
Op 2 juli 2011 trouwde trainer Rachid met zijn vriendin Ienke.

Wij feliciteren hen van harte met hun huwelijk en wensen hen samen veel geluk toe.

Agenda & nieuws
Vriendentrainingen
Woensdag 28 september 2011 en zaterdag 1 oktober 2011

Heb jij je vriend of vriendin al eens verteld hoe tof karate is ? Hebben zij zin om
eens een keertje te komen meetrainen en om karate-do te ontdekken ? Dat kan in
onze club tijdens de speciale trainingen van woensdag 28 september 2011
(18u00-19u00) en zaterdag 1 oktober 2011 (10u00-11u30) in Sportoase
(polyvalente zaal – verdieping -1).
Die dag kunnen je vrienden gratis komen meetrainen en kan jij ze laten zien hoe
leuk karate is !

Zaterdagtrainingen
Vanaf dit seizoen zal de training op zaterdag opnieuw doorlopen tot 12u00 voor de
gevorderden en de leden die aan competitie doen.
Agenda
September 2011
Za-Zo 10-11/09/2011 : Lions Cup 2011 (Strassen - GH Luxemburg)
Do 15/09/2011 : geen training : zaal niet beschikbaar
Za-Zo 24-25/09/2011 : German Open 2011 (Asschaffenburg - Duitsland)
Vr-Zo 23-25/09/2011 : Samoerai Club-Weekend (Xhoris)
Wo 28/09/2011 : vriendentraining (Sportoase 18u00-19u00)
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
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).
Samoerai kerstdiner
Op zaterdag 17 december 2011 is er opnieuw een kerstdiner in zaal Kesseldal te
Kessel-Lo. Meer info volgt nog, maar noteer alvast deze datum in uw agenda.
Examens jeugd
De volgende clubexamens voor de jeugd gaan door op :
Zaterdag 21/01/2012 : vanaf oranje gordel
Zaterdag 28/01/2012 : witte en gele gordels
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