Samoerai nieuwsbrief – juni 2014
Beste karateka,
Beste ouders,
Op de stage van Junior Lefevre van 17 mei ll. waren weinig leden aanwezig !
Junior had enkele weken voordien nog les gegeven in Mexico aan 54 nationale
trainers van het Amerikaanse continent, dit op uitnodiging van de Amerikaanse
afdeling van het Internationaal Olympisch Comité... en stond nu voor amper een
dertigtal geïnteresseerden in onze dojo !? Zoals steeds hadden de afwezigen weer
ongelijk : zelden kan een club een trainer van dergelijk topniveau aanbieden aan zijn
leden. Herkansing op zaterdag 14 juni 2014 !
Dit jaar gaat onze club opnieuw op weekend naar Xhoris : zie voor meer info in
deze nieuwsbrief !
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.
Onze jaarlijkse barbecue zal dit jaar doorgaan aan het begin van volgende seizoen,
namelijk op zaterdag 20 september 2014.
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Stage Junior Lefevre – 14 juni 2014 - kata
Zaterdag 14 juni 2014 - SPORTOASE – 10u00-12u00
Junior Lefevre zal ook op zaterdag 14 juni 2014 een specifieke stage komen geven
in onze club. De eerste ging door op zaterdag 17 mei 2014 en het thema was toen
kumite; deze stage van zaterdag 14 juni 2014 zal specifiek gaan over kata.
Ook deze stage is gratis voor onze leden; de onkosten worden betaald
door de club !

Junior is voormalig Europees en wereldkampioen in het kumite maar hij behaalde
ook in het kata verschillende Europese ereplaatsen en maar liefst 13 nationale titels.
De laatste jaren geeft hij stages over de hele wereld, is hij onder meer actief als
nationaal coach van verschillende landen en als persoonlijke trainer van enkele
huidige wereld- en Europees kampioenen.

Robbe Vandeuren – 1e dan
Robbe Vandeuren nam op zondag 11 mei 2014 deel aan het VKFM-examen voor 1e
dan en is geslaagd ! Wij feliciteren onze nieuwe sempai met deze prestatie !

Clubexamens jeugd
De volgende clubexamens voor de jeugd gaan door op :
* zaterdag 7 juni 2014 : witte en gele gordels
* zaterdag 28 juni 2014 : vanaf oranje gordel

Die dagen is er bijgevolg geen gewone training.

Vanaf gele gordel dien je op voorhand in te schrijven bij een van de lesgevers.
De witte gordels zullen worden uitgenodigd om deel te nemen op initiatief van de
trainers. Dit laat ons toe de nodige administratieve voorbereidingen op voorhand af
te handelen (controle vergunningen, aanwezigheden,...).
Breng uw vergunningsboekje mee !
Indien je twijfelt of je klaar bent om examen af te leggen, neem dan zeker contact
op met de lesgevers en vraag hun advies. Indien je niet kan op een van beide data,
gelieve dit tijdig te melden. Mits akkoord van je trainer kan je dan deelnemen op de
andere datum met de andere groep.
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.

Samoerai weekend 2014
Vrijdag tot zondag 26-28 september 2014 - Xhoris
Onze club gaat dit jaar opnieuw op weekend ! We gaan zoals in het verleden terug
naar Xhoris, een agrarisch en bosrijk dorpje gelegen in een oase van rust op zo’n 35
km van Luik, op de drempel van de Ardennen en op een boogscheut van Aywaille en
Bomal.
We verblijven er in vakantiecentrum Relaxhoris en we logeren in een aparte
bungalow midden in de groene omgeving. Bestuursleden en trainers zullen dit
weekend omkaderen en begeleiden.

Praktische info :
*
*
*
*

deelname : jongeren en volwassenen
inschrijving vanaf nu bij Leon (zie onderaan) of via website
prijs per persoon : 110 € voor leden / 140 € voor niet-leden
in de prijs begrepen : vervoer, maaltijden (+ water als drank) en activiteiten
beschreven in programma
* niet inbegrepen : extra dranken bij middag- en avondmaal
* meer info bij Leon Letellier of een van de andere bestuursleden

Programma :
* vrijdag 26 september 2014
•
samenkomst aan Parking Bodart om 18u00
•
vertrek met bus 18u15
•
avondeten in Relaxhoris
•
avondactiviteit
* zaterdag 27 september 2014
•
ontbijt
•
karatetraining in sporthal Relaxhoris
•
middagmaal
•
wandeling westernranch Little Creek
•
avondmaal
•
avondactiviteit : kwis
* zondag 28 september 2014
•
ontbijt
•
zwemmen in zwembad Relaxhoris
•
middagmaal
•
namiddagactiviteit
•
vertrek bus naar Leuven om 16u45
•
aankomst in Leuven - Parking Bodart rond 18u00

Inschrijving ten laatste op 6 september :
* e-mail : leon.letellier@samoerai-leuven.be
* via de website
* bij een bestuurslid
Wie uitkijkt naar een leuk en ontspannend weekend midden in de natuur, gaat zeker
mee !!

Kampioenenviering 2013 - Leuven

De jaarlijkse kampioenenviering van de stad Leuven ging door in Het Depot
op 23 april 2014.
Van onze club werden de volgende kampioenen van 2013 gehuldigd :

Agenda - kalender
Agenda juni 2014
Di 03/06/2014 : geen training : jaarlijkse sluiting sporthal Kessel-Lo
Za 07/06/2014 : clubexamen jeugd : witte & gele gordels (geen training)
Ma 09/06/2014 : geen training : sporthal gesloten (Pinkstermaandag)
Di 10/06/2014 : geen training : jaarlijkse sluiting sporthal Kessel-Lo
Do 12/06/2014 : kadertraining (training enkel voor lesgevers)
Za 14/06/2014 : stage Junior Lefevre - kata (Sportoase 10u00-12u00)
Ma 16/06/2014 : clubexamen volwassenen & 35+
Do 26/06/2014 : Algemene ledenvergadering (Brusselsepoort 19u30)
Za 28/06/2014 : clubexamen jeugd : vanaf oranje gordel (geen training)
Zomerstop juli-augustus 2014
Er is geen training in de zomervakantie vanaf 1 juli 2014 tot en met 24 augustus
2014.De trainingen van onze club hervatten vanaf maandag 25 augustus 2014. Wij
hopen iedereen na de vakantie uitgerust en gemotiveerd terug te zien.
Agenda september 2014
Za 20/09/2014 : Samoerai Barbecue 2014
Ma 22/09/2014 : Wadostage olv sensei M. Beysen (Sportoase 20u30-22u00)
Vr-Zo 26-28/09/2014 : Samoerai Club-Weekend (Xhoris)
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