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Beste karateka,
Beste ouders,
Wij hopen iedereen gemotiveerd terug te zien na de Kerststop.
Bij het begin van het nieuwe seizoen wensen wij iedereen veel plezier toe tijdens de
trainingen en onze kampers veel succes tijdens de volgende competities.
We beginnen het jaar alvast met een hoogtepunt : op zaterdag 16 februari 2013
organiseren we een stage onder leiding twee absolute topkarateka’s : Junior Lefevre
en Luigi Busa
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Stage Junior Lefevre & Luigi Busa
Op zaterdag 16 februari 2013 organiseren we een unieke internationale kumitestage
onder leiding twee absolute topkarateka’s : Junior Lefevre en Luigi Busa.

Junior Lefevre is voormalig meervoudig Europees en wereldkampioen en momenteel
trainer van het nationaal team van G.H. Luxemburg.
Luigi Busa (Italië) is de regerende Europees en wereldkampioen in de
koninginneklasse -75kg.
Deze stage gaat door op zaterdag 16 februari 2013 in de Arena van Sportoase.
Er zijn 3 trainingsessies voorzien. Deelnemen kan vanaf gele gordel.
Leden van onze club betalen slechts € 10,00 per training.

Examens jeugd
De volgende examens voor de jeugd gaan door op :
* zaterdag 26 januari 2013 : witte en gele gordels
* zaterdag 2 februari 2013 : vanaf oranje gordel
Die dagen is er bijgevolg geen training.
Inschrijvingen dienen te gebeuren voorafgaand aan het examen bij de
respectievelijke lesgever(s) op initiatief van de kandidaat (behalve witte gordels :
op initiatief van de lesgever). Dit laat ons toe de nodige administratieve
voorbereidingen op voorhand af te handelen (controle vergunningen, punten,
leeftijd, aanwezigheden,...). Breng steeds uw vergunningsboekje (VKF) mee !
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 plaatsvindt.
Indien je vragen hebt in verband met de examens, neem dan gerust contact op
met de lesgevers.

Trainingen in 2013
Vanaf 2013 zullen wij de trainingen van onze club optimaliseren en trachten een
hoger rendement te halen uit het aanbod.
Bijgevolg zijn er enkele wijzigingen voor de eerste woensdagtraining en de
donderdagtraining vanaf dit jaar.
De eerste woensdagtraining (van 17u00 tot 18u00) is weggevallen.
De karateka’s die dan trainden, kunnen voortaan terecht op de donderdagtraining
die zal doorgaan van 19u00 tot 20u30.
Er zal ook op bepaalde dagen meer op specifieke thema’s worden getraind.
Hieronder kan u een overzicht terugvinden van de trainingen :
Maandag 20u30-22u00 – Sportoase (polyvalente zaal)
* vanaf 14 jaar en 35+training
elke 1e maandag van de maand :
* Beginners : aanleren lagere kata
* Gevorderden : aanleren hogere kata
elke 3e maandag van de maand:
* Shodan shiken voorbereiding / technische training

Dinsdag 18u30-19u30 - Sporthal Kessel-Lo (gevechtsportenzaal)
* jeugd - allen
Woensdag 18u00-19u00 – Sportoase (polyvalente zaal)
* jeugd - allen
Donderdag 19u00-20u30 – Sportoase (polyvalente zaal)
* vanaf gele gordel (geen leeftijdsbeperking)
* mogelijkheid tot individueel trainen van 20u30 tot 21u00
elke 1e donderdag van de maand : extra 35+ training van 19u00-20u30
Zaterdag 10u00-11u30 – Sportoase (polyvalente zaal):
* jeugd en volwassenen
* van 11u30-12u00 : extra competitietraining op beslissing van coach
in functie van bepaalde competities of mogelijkheid tot individueel trainen

Resultaten clubkampioenschap kata
Op zaterdag 22 december 2012 ging ons clubkampioenschap kata door. We
feliciteren alle deelnemers om hun deelname en met hun prestatie !

Resultaten :

jeugd - witte gordels
1e plaats : Lisa Randjandiche
2e plaats : Lena Vanvlasselaer
3e plaatsen : Ilias Tallon & Zeger Meyvisch

jeugd - gele gordels
1e plaats : Jelena Lakovic
2e plaats : Maxim Van Hooydonck
3e plaatsen : Catherine Yu & Christophe Yu

jeugd - oranje gordels
1e plaats : Vu Willems
2e plaats : Mohammed Abdelrahim
3e plaatsen : Neal De Backer & Jente De Gols

jeugd - groene tot bruine gordels
1e plaats : Robbe Vandeuren
2e plaats : Lukas Meyvisch
3e plaatsen : Jeffrey Somers & Jolien Struelens

35+ - witte tot oranje gordels
1e plaats : Tony Tallon
2e plaats : Arthur Yu
3e plaatsen : Jean-François Boone & Hedwig Stalpaert

35+ - groene tot bruine gordels
1e plaats : Veronique Verbert
2e plaats : Kaveh Randjandiche
3e plaatsen : Louis Van Roy & Joost Waeterloos

Trofee Sportverdienste & Clubverdienste 2012
Tijdens het jaarlijkse kerstdiner werden de jaarlijkse trofee voor sport- en
clubverdienste uitgereikt.
De trofee van clubverdienste 2012 ging naar Sophie Haers voor haar inzet tijdens
de trainingen en clubevenementen.

Trofee van sportverdienste +14 jarigen : Lisa Bracke

Trofee van sportverdienste -14 jarigen : Jeffrey Somers

Agenda & nieuws
Drink medewerkers Belgian Open 2012
Om iedereen te bedanken die heeft meegewerkt aan het Belgian Open 2012,
nodigen wij deze medewerkers graag uit op een drink op zaterdag 9 maart 2013
van 20u tot 24u in Café Brusselsepoort (Brusselsesteenweg 2 – 3000 Leuven).
Agenda januari 2013
Za 26/01/2013 : clubexamen jeugd : witte & gele gordels
Za-Zo 19-20/01/2013 : Open de Paris 2013 (Coubertin Parijs - Frankrijk)
Zo 27/01/2013 : VKFM - Vlaams Kampioenschap (kata & kumite - Beerse)
Agenda februari 2013
Za 02/02/2013 : Clubexamen jeugd : vanaf oranje gordel
Zo 03/02/2013 : VKFM-Winterstage (Genk)
Za 16/02/2013 : Stage Junior Lefevre & Luigi Busa
Di 19/02/2013 : Carnavaltraining
Za 23/02/2013 : BKF - Belgisch kampioenschap (kata & kumite - Schoten)
Zo 24/02/2013 : BKF - Belgisch kampioenschap (kata & kumite - Schoten)
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