Samoerai Nieuwsbrief – januari 2011

Beste karateka,
Beste ouders,
Het bestuur en de trainers van Karateclub Samoerai Leuven wensen u en uw familie
het allerbeste voor 2011.
Wij maken van de gelegenheid gebruik om terug te blikken op het voorbije jaar. Onze
club is ontstaan in 1970 en vierde vorig jaar haar 40-jarig bestaan. Deze verjaardag is
niet onopgemerkt voorbijgegaan.

Op competitievlak was 2010 zeker een succesvol jaar voor onze club. Ook op
recreatief en sportief vlak blijft de club groeien : verschillende nieuwe leden sloten zich
in 2010 aan bij de club om karate te beoefenen. Zij ontdekken op deze wijze niet
alleen het sportieve aspect van het karate-do maar ook de waarden van martiale
kunst.
De eerste training van het nieuwe jaar na de Kerststop zal doorgaan op maandag
3 januari 2011. In januari staan er reeds heel wat activiteiten op de kalender die u in deze
nieuwsbrief kan terugvinden.

Wij danken iedereen die het afgelopen jaar zijn steentje heeft bijgedragen en wij
wensen iedereen veel martiale beleving, sportief plezier en succes toe in 2011 !
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Hagakure
Uit : Hagakure (Yamamoto Tsunetomo) – hoofdstuk 10

De familie van heer Soma beschikte over de meest uitgebreide familiestamboom
van Japan, de Chiken Marokashi.
De dag dat zijn herenhuis in brand stond zei heer Soma: “Ik heb geen spijt van
het huis en de meubels. Alles kan later worden vervangen. Ik heb alleen spijt dat
ik de familiestamboom niet heb kunnen redden, het is de meest kostbare schat
van de familie.”
Een samoerai uit het gezelschap zei: “Ik zal proberen de familiestamboom te
redden”. Heer Soma en de anderen keken verbaasd en iemand zei: “Hoe ga je
het naar buiten krijgen, het hele huis staat in lichterlaaie ?”.
De man die het voorstel had gedaan, had nooit in de kijker gelopen of had nooit
uitzonderlijke dingen gedaan. Omdat het iemand was die zijn taken steeds naar
behoren uitvoerde was hij toch aangesteld als volgeling.
Hij zei: “Ik ben nooit van groot nut geweest voor mijn heer en ben eerder
slordig, maar ik heb altijd met de gedachte geleefd dat er een dag zou komen
dat mijn leven voor hem van nut zou zijn. Die tijd blijkt nu aangebroken.”
Daarna liep hij het brandend huis binnen in.
Nadat het vuur was overwonnen vroeg de heer om de stoffelijke resten van de
samoerai te zoeken. Nadat men overal had gezocht vonden ze het lichaam

uiteindelijk in de tuin die aansloot bij de woonvertrekken. Toen ze het lichaam
omdraaiden vloeide er bloed uit de buikholte. De samoerai had zijn buik
opengesneden en er de familiestamboom ingestopt.
De stamboom was gered en werd sindsdien de “Bloedstamboom” genoemd.

Winterstage VKFM
Winterstage VKFM – zondag 9 januari 2011

Examens jeugd
De volgende examens voor de jeugd gaan door op :
* zaterdag 22 januari 2011 : vanaf oranje gordel
* zaterdag 29 januari 2011 : witte en gele gordels
Die dagen is er bijgevolg geen training.
Inschrijvingen dienen op voorhand te gebeuren bij de een van de lesgevers op
initiatief van de kandidaat (behalve witte gordels : op initiatief van de trainer).
Dit laat ons toe de nodige administratieve voorbereidingen op voorhand af te
handelen (controle vergunningen, aanwezigheden, deelname stages, leeftijd,
...). Breng uw vergunningsboekje mee !
Verplichte stages en trainingen :
* Trainingen : min. 25 trainingen per graadverdeling (kyu, kyu+,kyu++)
* Stages per
- examen 7e
- examen 6e
- examen 5e
- examen 4e
- examen 3e
- examen 2e
- examen 1e

kyu-graad :
kyu : kyu : 2 stages (waarvan max. 1 provinciale training)
kyu : 2 stages (waarvan max. 1 provinciale training)
kyu : 2 VKFM stages
kyu : 2 VKFM stages
kyu : 3 VKFM stages
kyu : 4 VKFM stages

Indien je twijfelt of je klaar bent om examen af te leggen, neem dan contact op
met de lesgevers en vraag hun advies.
In het voordeel van de karateka’s en om het examen sereen af te handelen
(zonder hinderlijke GSM-geluiden, flashes van fototoestellen, storende
geluiden,...), gebeurt dit “achter gesloten deuren”. Wij verzoeken bijgevolg de
ouders en andere toeschouwers om zich niet te begeven in de ruimte van de
dojo achter de spiegels waar het examen zal doorgaan.

Competitieresultaten
Clubkampioenschap kumite 2010 – 11 december 2010

Op zaterdag 11 december 2010 ging ons clubkampioenschap kumite door,
bestemd voor de gele, oranje en groene gordels van de jeugd.
We bedanken alle deelnemers voor hun inzet.

Categorie 7-9 jaar
1e plaats : Zoë Nuydens
2e plaats : Jolien Struelens
3e plaats : Lukas Randjandiche
3e plaats : Timon Waeterloos

Categorie 10-12 jaar – jongens
1e plaats : Connor Stalpaert
2e plaats : Jarno Waeterloos
3e plaats : Jeffrey Somers
3e plaats : Thibault Magnini

Categorie 10-12 jaar – meisjes
1e plaats : Lissa Hellemans
2e plaats : Imane Amara
3e plaats : Muna Abdelrahim

Categorie +12 jaar
1e plaats : Samir Ifli
2e plaats : Ewout Van der Borght
3e plaats : Axl De Backer
3e plaats : Thijs Mommens

Clubbadge
Er is een clubbadge om op je kimono te naaien. Deze badge dient te worden
aangebracht op de linkermouw op de plooi of naad in het midden van de
mouw (±4 cm onder de schoudernaad). Deze badges kosten 5,00 € en zijn
verkrijgbaar bij één van de bestuursleden.

Nieuws – Agenda
Agenda (meer details zie website – Kalender of Volgende activiteit)
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