Samoerai Nieuwsbrief – februari 2011

Beste karateka,
Beste ouders,
Samoerai Leuven organiseert op zondag 13 maart 2011 van 12u tot 19u, zijn
jaarlijkse
“Samoerai Steakdag” in zaal Terbank te Heverlee. Wij nodigen al onze
sympathisanten, leden en hun vrienden en familie uit om lekker te komen smullen en
op deze wijze de club te ondersteunen. Meer info kan u hieronder terugvinden. Wij
hopen u te mogen begroeten op deze dag !
Op zaterdag 19 februari 2011 organiseren we opnieuw een clubkampioenschap
kata voor de witte tot en met blauwe gordels van de jeugd. Vergeet je niet in te
schrijven via onze site !
Eline Vounckx en Nele De Vos werden door de Belgische Karate Federatie
geselecteerd voor de Europese kampioenschappen voor junioren & kadetten, die
doorgaan van 11 tot 13 februari 2011 in Servië. Wij wensen hen veel succes op hun
Europees avontuur !
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Samoerai Steakdag
Zondag 13 maart 2011 van 12u tot 19u
Zaal Terbank – Tervuursesteenweg 255 – 3001 Heverlee
Onze club organiseert op zondag 13 maart 2011 van 12u tot 19u, zijn
jaarlijkse steakdag in Zaal Terbank te Heverlee. Wij nodigen al onze
sympathisanten, leden en hun vrienden en familie uit om lekker te komen
smullen 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
Speciaal voor de kinderen aan € 8,00 :
* kindersteak
* vol-au-vent
* 2 curryworsten
Alles met lekkere frietjes à volonté !

! ! Inschrijven ten laatste zaterdag 5 maart ! !
Inschrijven :
* bij een van de bestuursleden
* e-mail : nicole.remy@samoerai-leuven.be of ludo.binnard@samoeraileuven.be
Gelieve bij inschrijving uw menukeuze door te geven.
Wij hopen u te mogen begroeten op deze dag !

Clubkampioenschap kata
Zaterdag 19 februari 2011
Op zaterdag 19 februari 2011 organiseren we opnieuw een
clubkampioenschap kata voor de witte tot en met blauwe gordels van de
jeugd. Ideaal voor onze beginners om eens deel te nemen aan een eerste
katacompetitie of als eventuele voorbereiding op latere toernooien.
Men wordt verdeeld in aparte groepen per graad. Enkel voor clubleden !
Die dag is er bijgevolg geen gewone training.

Praktische info :
Plaats : Sportoase – Polyvalente zaal
Aanwezigheid : vanaf 9u30
Aanvang wedstrijden : 10u00

Categorieën :
- witte gordels (8e kyu)
- gele gordels (7e kyu)
- oranje gordels (6e kyu)
- groene & blauwe gordels (5e & 4e kyu)

Voor meer informatie kan u bij trainers Guy en Leon terecht.

!! Inschrijven : via de website !!
Supporters zijn welkom en wij wensen iedereen veel plezier en succes toe !

Examens jeugd
Hieronder de geslaagden die een hogere kyu-graad behaalden tijdens de laatste
examens :

7e kyu
Abdelrahim-Abdalla Ahmad
Abdelrahim-Abdalla Mohamed
Amara Walid
Van Vlasselaer Milan
Vander Steen Glen

6e kyu
Azijn Matse
Huens Jitse
Mommens Thijs
Nuydens Zoe
Piepers Ruben

5e kyu
Boone Loekas
De Backer Axl
Stalpaert Connor

4e kyu
Meyvisch Lukas
Waeterloos Jarno

2e kyu
Bracke Margot
Fortuna Kiandro
Data volgende examens voor de jeugd :
* zaterdag 04/06/2011 : vanaf oranje gordel
* zaterdag 18/06/2011 : witte & gele gordels

Competitieresultaten
Vlaams kampioenschap kata & kumite – 29 januari 2011
KATA :
* Jeffrey Somers : 2e plaats - pupillen jongens
* Jarno Waeterloos : 2e plaats - preminiemen jongens
* Anne-Sophie Vounckx : 2e plaats - miniemen meisjes
* Lissa Hellemans : 3e plaats - miniemen meisjes

KUMITE :
* Connor Stalpaert : 2e plaats - preminiemen jongens (plus)
* Anne-Sophie Vounckx : 2e plaats - miniemen meisjes (min)
* Aron Bracke : 1e plaats - miniemen jongens (plus)
* Eline Vounckx : 1e plaats - kadetten meisjes (min)
* Margot Bracke : 3e plaats - kadetten meisjes (plus)
* Ian Van der Eedt : 2e plaats - junioren jongens (min)
* Nele De Vos : 2e plaats - dames senioren (open)

Vriendentrainingen
Zaterdag 12 maart 2011 & woensdag 16 maart 2011
Heb jij je vriend of vriendin al eens verteld hoe tof karate is ? Willen zij graag
eens komen meetrainen ? Dat kan in onze club tijdens de zaterdagtraining op
12 maart 2011 of tijdens de woensdagtraining op 16 maart 2011 in Sportoase.

Die dag kunnen je vrienden gratis komen meetrainen en kan jij ze laten zien
hoe leuk karate is !

Nieuws – Agenda
25-trainingenkaarten
Vanaf februari zijn er geen kaarten voor 20 trainingen meer te koop.
Deze worden voortaan verkocht voor 25 trainingen. Ook de prijzen werden
bijgevolg aangepast :

Carnavalstraining
Ook dit jaar houden we een speciale Carnavalstraining in de oefenzaal van de
sporthal van Kessel-Lo. Trek op dinsdag 8 maart 2011 je gekste kostuum aan
en zet je zotste masker op en kom zo trainen !
Deze keer hoef je dus geen karatepak aan te doen en… dat geldt ook voor de
trainers. Enkel verklede personen toegelaten !
Agenda (meer details zie website – Kalender of Volgende activiteit)
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