Samoerai nieuwsbrief – april 2011

Beste karateka,
Beste ouders,
Samoerai Leuven organiseerde op zondag 13 maart 2011 de jaarlijkse steakdag in
zaal Terbank te Heverlee. We konden rekenen op een talrijke opkomst en de
reacties achteraf waren eensluidend : het was lekker ! Wij danken de aanwezigen
voor hun komst en onze medewerkers voor hun inzet.
De volgende “lekkere” afspraak op de agenda is de “Samoerai-barbecue” op
zaterdag 18 juni 2011, eveneens in Zaal Terbank te Heverlee.
Op zaterdag 9 april 2011 is het familietraining. Dit betekent dat je man,
vrouw, ouders, broer, zus, opa, oma, enz. mogen komen meetrainen. Deze
training gaat door van 10u00 tot 11u30 in Sportoase. Die dag kan je familie
komen meetrainen en kennismaken met karate-do.
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Hagakure
Uit : Hagakure – The book of the Samurai (Yamamoto Tsunetomo) – hoofdstuk 8
Makiguchi Yohei was gedurende zijn leven Kaishaku voor vele mannen
(de Kaishaku voerde de onthoofding uit bij seppuku). Wanneer een zekere
Kanahara seppuku diende te plegen gaf Yohei zijn toestemming om als Kaishaku
op te treden.

Kanahara stak het zwaard in zijn buik, maar op het moment dat hij het, volgens
de etiquette, kruiselings opwaarts moest trekken lukte hem dit niet.
Yohei ging naast hem staan, riep “Ei !!” en trapte woedend tegen de voet van
Kanahara. Dit gaf Kanahara de impuls om de voorgeschreven beweging uit te
voeren en het zwaard kruiselings naar boven te trekken.

Nadat hij zijn taak als Kaishaku had volbracht weende Yohei en zei: “En dat
ondanks ik hem vroeger altijd heb aanzien als een goede vriend”.
(Een getuigenis van Meester Sukeeman)

Competitieresultaten
Beker van Overpelt kata – 6 maart 2011
Meisjes :
categorie 6-9 jaar :
3e plaats : Zoë Nuydens
3e plaats : Jolien Struelens
categorie 10 jaar :
3e plaats : Yasmine Letellier
categorie 12-13 jaar :
1e plaats : Anne-Sophie Vounckx
3e plaats : Imane Amara
categorie 14-18 jaar :
2e plaats : Eline Vounckx
Jongens :
categorie 9 jaar :
2e plaats : Jeffrey Somers
3e plaats : Lukas Randjandiche
categorie 10-11 jaar :
1e plaats : Lukas Meyvisch
categorie 14–24 jaar :
2e plaats : Dylan Nuydens
categorie 30+ :
3e plaats : Kaveh Randjandiche

Belgisch kampioenschap multistijl (BKF)
Kumite +16jarigen - zondag 20 maart 2011
3e plaats : Ian Van der Eedt – junioren jongens -68kg

Kumite -16jarigen - zaterdag 19 maart
3e plaats : Anne-Sophie Vounckx - miniemen meisjes -50kg
3e plaats : Aron Bracke - miniemen jongens +45kg
2e plaats : Eline Vounckx - kadetten meisjes -54kg

Provinciaal kampioenschap 2011
In mei staat er nog een belangrijke competitie op de agenda voor onze club : het
provinciaal kampioenschap multistijl 2011. Het provinciaal kampioenschap
Vlaams-Brabant gaat dit jaar door te Merchtem op zondag 8 mei 2011.
Onze club domineerde steeds de vorige edities en behaalde vorig jaar maar liefst
26 podiumplaatsen en 9 provinciale titels : een uitdaging dus om dit jaar te
proberen om het even goed te doen. Ook ideaal om onze karateka’s een laatste
maal in actie te zien dit seizoen en om te komen supporteren.

Agenda
April 2011
Za 02/04/2011
Za 09/04/2011
Zo 10/04/2011
Za 16/04/2011
Zo 17/04/2011
Ma 25/04/2011
Ma 25/04/2011
Wo 27/04/2011
Za 30/04/2011

KCAR Wadostage - geen training
Familietraining (Sportoase Leuven)
Belg. Kamp. Wado-Ryu (Bilzen)
Stage sensei Tony Heap (Sportkot Leuven)
Stage sensei Tony Heap (Sportkot Leuven)
Geen training (feestdag)
Regenboogtornooi Wado Blits (Bierbeek)
Geen training van 17u-18u (zaal niet beschikbaar)
Krokoyama Cup 2011 (Duitsland-Koblenz)

Mei 2011
Wo 04/05/2011
Zo 08/05/2011
Wo 11/05/2011
Za 21/05/2011

Geen training van 17u-18u (zaal niet beschikbaar)
VKFM - provincaal kampioenschap (Merchtem)
Geen training van 17u-18u (zaal niet beschikbaar)
VKFM-Provinciale training (Heverlee) - geen training
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