Samoerai nieuwsbrief – juni 2013
Beste karateka,
Beste ouders,
In de maand juni valt er regelmatig een training weg omwille van de examens of
omdat de sporthal gesloten is voor jaarlijks onderhoud. Gelieve daarom de kalender
in deze nieuwsbrief of op onze website te raadplegen.
Wij wensen iedereen veel succes toe met de clubexamens die deze maand op de
agenda staan om het seizoen af te sluiten.
Mede dankzij de steun van onze Partners en Sponsors is het voor onze club elk
jaar opnieuw mogelijk om onze leden dezelfde faciliteiten aan te bieden en te blijven
ondersteunen. U kan ze terugvinden op onze website, affiches, leaflets en onze
Partners staan daarenboven steeds onderaan onze maandelijkse nieuwsbrieven.
Wij danken hen omdat zij onze club een belangrijke steun bieden.
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Jaarlijkse sluiting sporthal Kessel-Lo

De sporthal van Kessel-Lo is gesloten wegens het jaarlijks onderhoud van 8 juni
tot en met 30 juni 2013 voor jaarlijks onderhoud.
Hierdoor vallen de volgende dinsdagtrainingen weg :
* 11/06/2013
* 18/06/2013
* 25/06/2013
Gedurende deze periode kan iedereen wel terecht op de trainingen in Sportoase op
woensdag van 18u-19u en op zaterdag van 10u-11u30.

Resultaten competities
Regenboogtornooi Bierbeek – kata - 20 mei 2013
KATA INDIVIDUEEL
1e plaatsen:
Omayma El Yousfi - 6-7 jaar / wit
Catherine Yu - 10-13 jaar / geel
Mohamed Abdelrahim - 8-10 jaar / oranje
Jelena Lakovic - 11-14 jaar / oranje
Zoë Nuydens - 11-14 jaar / groen
Jolien Struelens - 10-11 jaar / blauw
2e plaatsen:
Ilias Tallon - 6-7 jaar / wit
Lisa Randjandiche - 7 jaar / wit
Marwa Nassiri - 10-13 jaar / geel
Mohamed El Yousfi - 8-10 jaar / oranje
Ahmed Abdelrahim - 11-14 jaar / oranje
Lukas Randjandiche - 11-14 jaar / groen
Jeffrey Somers - 10-11 jaar / blauw
Kieran Stalpaert - 12-14 jaar / blauw
3e plaatsen:
Seppe Stessens - 6-7 jaar / wit
Lena Vanvlasselaer - 6-7 jaar / wit
Glenn Vanderhaegen - 10-11 jaar / wit
Milan Vanvlasselaer - 8-10 jaar / oranje
Jente De Gols - 11-14 jaar / oranje
Lissa Hellemans - 12-14 jaar / blauw
KATA TEAM
1e plaatsen:
Samoerai 5 (Zoë Nuydens/Yu Catherine/Jelena Lakovic) - poule 2
Samoerai 8 (Jeffrey Somers/Jolien Struelens/Lukas Randjandiche) - poule 3

2e plaatsen:
Samoerai 6 (Jente De Gols/Mohamed El Yousfi/Mohamed Abdelrahim) - poule 2
Samoerai 7 (Connor Stalpaert/Kieran Stalpaert/Lissa Hellemans) - poule 3
3e plaatsen:
Samoerai 2 (Lena Vanvlasselaer/Lisa Randjandiche/Omayma El Yousfi) - poule 1
Samoerai 4 (Ahmed Abdelrahim/Christophe Yu/Milan Vanvlasselaer) - poule 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rotterdam Cup 2013 – kumite - 25 mei 2013

3e plaats : Vandeuren Robbe (Kadetten Jongen +52kg)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Galatornooi Bornem – kumite - 26 mei 2013

3e plaats : Jelena Lakovic (preminiemen meisjes)
3e plaats : Robbe Vandeuren (Kadetten Jongens)
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Lisa Bracke (junioren dames)
Lisa Bracke (junioren + senioren dames)
Margot Bracke (junioren dames)
Margot Bracke (junioren + senioren dames)
Ian Van der Eedt (Senioren heren +3 kyu en dan-graden)

Clubexamens jeugd
De volgende examens voor de jeugd gaan door op :
* zaterdag 8 juni 2013 : witte en gele gordels
* zaterdag 29 juni 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.

Partnerinfo : Pizzeria Mamma Mia

Mamma Mia heeft in april 1995, de Parkstraat 107 omgetoverd van een grijs café
tot een kleurrijk stukje Italië in Leuven.
In Pizzeria Mamma Mia is het steeds gezellig druk en je wordt er altijd met open
armen ontvangen. Het interieur en de bediening ademen een authentieke Italiaanse
sfeer uit. Het personeel is zeer vriendelijk, patron Michele is een echte Italiaan en
zowat de gehele bediening bestaat uit fervente voetbalsupporters.

Michele is er van in het begin bij en steekt hart en ziel in het restaurant en in het
promoten van zijn land. De creatieve vader van de Mamma Mia komt uit San Marco
in Lamis, de provincie Puglia, in het zuiden van Italië.
De Mamma Mia is vooral bekend om zijn lekkere pizza’s. Vaak zit niet alleen het
restaurant stampvol, maar staat er ook nog eens een lange rij te wachten op de
afhaalpizza’s. Ondanks de drukte moet je nooit echt lang wachten op je bestelling.
De oven produceert een gestage stroom dampende pizza’s om de hongerige magen
te spijzen. Je kan natuurlijk ook lekkere pasta en heerlijke desserts eten in de
Mamma Mia.

“Mamma mia” is de meest gehoorde uitroep in Italië en wordt met alle mogelijke
bijklanken en emoties gebruikt. Op zoek naar een naam voor het restaurant was na
vergeefse zoekpogingen dan ook de uitroep van “mamma mia” eerst een
wanhoopsroep. Na die een aantal keer herhaald te hebben, begon er een belletje te
rinkelen. En dan werd het “mamma mia”, een kreet van blijdschap. En de naam
voor de pizzeria was gevonden.
Adres & contact :
Parkstraat 107 - 3000 Leuven
Telefoon en Fax : 016 23 15 88
Email: mammamia@skynet.be
Mamma Mia is open:
- Maandag tot vrijdag: 12u00-14u30 / 17u30-23u00
- Zaterdag : 17u30-23u00

Agenda
Agenda juni 2013
Za 08/06/2013 : clubexamen jeugd : witte & gele gordels- geen training
Ma 10/06/2013 : examen volwassenen & 35+
Di 11/06/2013 : geen training – sporthal gesloten
Di 18/06/2013 : geen training – sporthal gesloten
Di 25/06/2013 : geen training – sporthal gesloten
Do 27/06/2013 : Algemene ledenvergadering
Za 29/06/2013 : clubexamen jeugd : vanaf oranje gordel - geen training
Agenda juli-augustus 2013
Van ma 01/07/2013 tot en met za 24/08/2013 : geen training – zomerstop

Partners
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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.

