Samoerai nieuwsbrief – april 2013
Beste karateka,
Beste ouders,
Op zaterdag 13 april 2013 is er geen training, maar nemen we deel aan de
jaarlijkse Wado Ryu stage te Eksel. Gelieve je in te schrijven bij de trainers als
je meegaat.
Onze club organiseert op zondag 28 april 2013 opnieuw zijn jaarlijkse “Samoerai
Steakdag” in de parochiezaal van Wilsele-Putkapel. Vergeet je niet in te schrijven
bij een van de bestuursleden !
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Wado Ryu stage Eksel – 13 april 2013
Karateclub KCAR verwelkomt iedereen op de jaarlijkse WADO-stage te Eksel die
doorgaat op zaterdag 13 april 2013 van 14u00 tot 17u30. Vorig jaar mochten
ze 196 gemotiveerde karateka's verwelkomen en ze hopen dit jaar zeker zo goed
te doen.
Om de kwantiteit te kunnen opvangen hebben ze dit jaar behalve de grote hal en
de dojo ook de tweede hal afgehuurd. Om de kwaliteit van de lessen nog te kunnen
verbeteren werd er gezorgd voor nog twee extra gasttrainers en een assistent
extra.
Er wordt ook speciaal een dubbele kleutertraining voorzien voor de kleintjes van
4/5/6 jaar onder begeleiding van Brecht Evens, kleutertrainer van KCAR.
De jeugd kan apart trainen in de tweede hal en de groten in de grote sporthal.
Voor de zwarte gordels en 1e kyu's hebben ze de dojo gereserveerd.

Voor de pauze is er partnertechniek per leeftijd en graad. Na de pauze is er kata per
leeftijd en per graad.
Zo kan het zijn dat sommige kata's door meerdere trainers worden gegeven, doch
in verschillende leeftijdsgroepen. Dit uiteraard omdat men in alle clubs meer en
meer volwassen leden heeft in alle graden die apart moeten kunnen begeleid
worden.
Kata's die al zeker aan bod komen zijn Pinan Nidan (kleuters), Pinan Sandan en
Pinan Godan voor de lagere graden en Kushanku, Seishan, Ro Hay en Ni Sei Shi bij
de hogere graden.
De stage staat dit jaar onder leiding van :
Mathieu Beysen - 7e dan (Chief Instructor WIKF Belgium en President WIKF Europe)
Alain Rayen - 6e dan (KCAR)
Rudi Holemans - 6e dan (KC Samoerai Leuven - voorzitter Wado Vlaanderen)
Stany Deleersnyder - 5e dan (Tomodashi Sint-Truiden)
Els Appermans - 5e dan (Karate Bushido Eigenbilzen)
Wim Stevens - 4e dan (Samoerai Karate Bornem)
Pol Van Cleynenbreugel - 4e dan (Samoerai Karate Haacht)
Leen Put - 3e dan (KCAR)
Steven Achten - 3e dan (KCAR)
Gerrit Baele - 2e dan (Karate Groot-Kortenberg)
Prijs deelname : € 16,00
Locatie : Gemeentelijke Sporthal Eksel – Dennenstraat 8 – Hechtel-Eksel

Die dag is er geen training !

Samoerai steakdag
Zondag 28 april 2013 - van 12u tot 19u
Parochiezaal Putkapel –Bosstraat 28 – 3012 Wilsele

Onze club organiseert op zondag 28 april 2013 van 12u tot 19u, zijn
jaarlijkse steakdag in de Parochiezaal te Wilsele-Putkapel. Wij nodigen al onze
sympathisanten, leden en hun vrienden en familie uit om lekker te komen
eten en op deze wijze de club te ondersteunen.
Op het menu aan € 15,00 :
* steak natuur
* steak provençaal
* steak peperroom
* steak champignonroom
* vol-au-vent
* vegetarische steak
Speciaal voor de kinderen aan € 8,00 :
* kindersteak
* vol-au-vent
* 2 curryworsten
Alles met lekkere frietjes à volonté !
Er is tevens lekker dessert voorzien.
Indien je wil inschrijven :
* kaarten te koop bij een van de bestuursleden
* e-mail : ludo.binnard@samoerai-leuven.be
Gelieve bij inschrijving uw menukeuze door te geven.
Wij hopen u te mogen begroeten op deze dag !

Partnerinfo : Tibecom Computer Systems
UITZONDERLIJKE PROMOTIE TOSHIBA LAPTOP

TOSHIBA SATELLITE PRO C870-1E4

PROMOPRIJS = € 599,00 + 4 Gb geheugen extra GRATIS
(in totaal dus 8 Gb werkgeheugen)

!! LAATSTE STUKS !!
Wees er snel bij : eenmalige aanbieding - zolang de voorraad strekt
Info : bij Eric Aerts tijdens de maandagtraining - 016/583045 – 0475/408407
Tibecom computer systems - Bessenlaan 42 - 3110 Rotselaar
e-mail : info@tibecom.be

Patrick Vandereycken – Benin Classic

Beste clubleden,
Ik wil langs deze weg proberen om jullie warm te krijgen voor mijn initiatief.
Eind oktober 2013 ga ik een weekje mountainbiken. Geen parcours van Bloso of een
paar rondjes in het bos. Ik vlieg naar Benin met een groep bikers om daar de ziel
uit mijn lijf te fietsen... voor Vredeseilanden.
In zes dagen fietsen we 377 kilometer langs kleine Beninse dorpen en mysterieuze
voodoo-tempels. We zullen ook de boeren en boerinnen ontmoeten waar
Vredeseilanden ter plaatse mee samenwerkt. Vredeseilanden helpt hen een beter
inkomen te verdienen door zich beter te organiseren en bij te scholen zodat ze rijst
telen die aan de strenge eisen van de markt voldoen. Hier lees je meer over de
Beninse rijst die je sinds september 2010 ook bij Colruyt kan kopen :
http://www.vredeseilanden.be/nieuws/vredeseilanden-en-colruyt-brengen-rijst-uitbenin-de-rekken
Mijn sportieve uitdaging is niets vergeleken met hun uitdaging. Daarom heb ik mij
geëngageerd voor een andere krachttoer : 3000 euro sponsorgeld inzamelen voor
Vredeseilanden. Een fors bedrag, inderdaad. Ik kan dus alle hulp gebruiken en
daarom klop ik ook aan bij jullie. Want alle grote en kleine beetjes zijn nodig om dat
bedrag bij elkaar te krijgen.

Overschrijven kan op rekeningnummer BE64 0000 0000 5252 van Vredeseilanden
met de mededeling: Benin Classic 2013 - Patrick Vandereycken.
Zie ook : http://www.vredeseilanden.be/doe-mee/benin-classic/over-beninclassic/deelnemer/patrick-vandereycken
Voor giften vanaf 40 euro krijg je van Vredeseilanden een fiscaal attest voor
belastingvermindering. Een debet nota is ook mogelijk.
Het kan ook cash. Dan doe ik wel de overschrijving naar Vredeseilanden en zorg
ervoor dat je vanaf 40 Euro een fiscaal attest krijgt.
Alvast bedankt !
Patrick Vandereycken
patrick.vandereycken@heraeus.com
0477/287947

Kampioenenviering 2012 - Leuven

De jaarlijkse kampioenenviering van de stad Leuven ging door in Het Depot op
woensdag 27 maart 2013.
Van onze club werden de volgende kampioenen van 2012 gehuldigd :
ABDELRAHIM MOHAMMED
Belgisch kampioen Wado-karate - kata – jongens pupillen
SOMERS JEFFREY
Belgisch kampioen Wado-karate - kata – jongens preminiemen
STRUELENS JOLIEN
Belgisch kampioen Wado-karate - kata – meisjes preminiemen
BRACKE LISA
Belgisch kampioen Wado-karate - kata - meisjes junioren
Belgisch kampioen Wado-karate - kumite – meisjes junioren open
BRACKE ARON
Belgisch kampioen Wado-karate - kumite – jongens scholieren +60kg
KARATECLUB SAMOERAI LEUVEN
Belgisch kampioen Wado-karate – kata & kumite – clubs

Resultaten competities
Clubkampioenschap kumite – 16 maart 2013

Meisjes tot 10 jaar :
1e plaats : Nassiri Marwa
2e plaats : De Volder Mona
3e plaats : Geldof Luka

Jongens tot 10 jaar :
1e plaats : Vanvlasselaer Milan
2e plaats : Debraekeleer Ole
3e plaats : Szaniszlo Daniel

Meisjes +10 jaar :
1e plaats : Lakovic Jelena
2e plaats : Struelens Jolien
3e plaats : Nuydens Zoë

Jongens gele + oranje gordels :
1e plaats : De Backer Neal
2e plaats : Van Hooydonck Maxim
3e plaats : Van Wynsberge Adam

Jongens groene-bruine gordels :
1e plaats : Stalpaert Connor
2e plaats : Somers Jeffrey
3e plaatsen : Randjandiche Lukas - Willems Vu - Stalpaert Kieran

Senioren :
1e plaats : Somers Patrick
2e plaats : Binder Jonathan
3e plaatsen : De Gauw Peter – Randjandiche Kaveh – Aerts Eric

Belgisch kampioenschap Wado-karate – 24 maart 2013
Van op het Belgisch kampioenschap Wado-karate in het Limburgse Bilzen keerde
Samoerai Leuven huiswaarts met 14 medailles.
Tijdens de katawedstrijden in de voormiddag behaalden we 4 medailles, waarvan
2 Belgische titels.
Bij de 10/11 jarigen verlengden Jeffrey Somers (jongens) en Jolien Struelens
(meisjes) hun nationale titel van vorig jaar. Bij de jongens 10/11 jaar behaalde
Lukas Randjandiche nog een bronzen medaille alsook Lisa Bracke bij de dames
16/17 jaar.
In de namiddag stonden de kumitewedstrijden op het programma. Ook hier lieten
onze kampers zich gelden met als resultaat 10 podiumplaatsen en 3 nationale titels.
Jeffrey Somers (jongens 10/11 jaar – plus categorie) probeerde ook in het kumite
goud te veroveren maar strandde hier op een mooie tweede plaats. Bij de meisjes
10/11 jaar stonden ook twee Leuvense meisjes op het podium : Zoë Nuydens
behaalde een tweede plaats en Jelena Lakovic werd derde.
Connor Stalpaert (jongens 12/13 jaar – plus categorie) domineerde elk gevecht in
zijn categorie en werd verdiend Belgisch kampioen. Ook Robbe Vandeuren deed
dit bij de jongens 14/15 jaar (plus categorie) en ging eveneens met goud naar huis.
Bij de dames 16/17 jaar (open) ging de strijd om de hoogste podiumplaatsen net
zoals vorig jaar tussen zussen Lisa en Margot Bracke en zij behaalden de gouden
en zilveren medailles. Lisa haalde het van haar zus en verlengde zo haar nationale
titel van vorig jaar.
Bronzen medailles werden er in het kumite tenslotte nog behaald door Jolien
Struelens (meisjes 10/11 jaar – min categorie), Lissa Hellemans (meisjes 14/15
jaar) en door Ian Van der Eedt (heren senioren)

Agenda & nieuws
Agenda april 2013
Ma 01/04/2013 : geen training : feestdag
Za 06/04/2013 : Krokoyama Cup (Koblenz - Duitsland)
Za 13/04/2013 : Wadostage KCAR (Eksel)
Za 13/04/2013 : geen training : Wadostage KCAR (Eksel)
Za 20/04/2013 : VKFM-Lentekriebelstage (Lebbeke)
Zo 21/04/2013 : provinciaal kampioenschap (kata & kumite - Kortenberg)
Za 27/04/2013 : WIKF training Wado elite (Jambes)
Za 27/04/2013 : stage sensei Kazutaka Otsuka (Sportoase Leuven)
Zo 28/04/2013 : Samoerai Steakdag 2013 (Parochiezaal Wilsele-Putkapel)
Zo 28/04/2013 : stage sensei Kazutaka Otsuka (Sportoase Leuven)
Agenda mei 2013
Wo 01/05/2013 : geen training : feestdag
Zo 05/05/2013 : VKFM : Shodan Shiken (Brugge)
Do 09/05/2013 : geen training : feestdag
Za 11/05/2013 : VKFM-Provinciale training (Heverlee)
Ma 20/05/2013 : geen training : feestdag
Ma 20/05/2013 : Regenboogtoernooi Wado Blits (kata - Bierbeek)
Zo 26/05/2013 : Galatornooi 35 jaar Samoerai Bornem (kumite - Bornem)
Stages & competities april en mei 2013
Voor meer info over deze stages en competities : zie trainers en onze website.
Inschrijvingen dienen te gebeuren via onze website.

Partners

www.samoerai-leuven.be
Secretariaat : A. Woutersstraat 150 - 3012 Wilsele
Ondernemingsnr. 428.660.618
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.

