Samoerai Nieuwsbrief – maart 2011

Beste karateka,
Beste ouders,
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 !
Vergeet niet naar de jaarlijkse steakdag van onze club te komen op zondag 13
maart 2011 in zaal Terbank te Heverlee. Je kan er lekker komen eten van 12u tot 19u
en op deze wijze de club ondersteunen
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Vriendentrainingen
Zaterdag 12 maart 2011 & woensdag 16 maart 2011
Heb jij je vriend of vriendin al eens verteld hoe tof karate-do 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 !

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 !
Indien je wil inschrijven :
* bij een van de bestuursleden
* e-mail : nicole.remy@samoerai-leuven.be / ludo.binnard@samoerai-leuven.be
Gelieve bij inschrijving uw menukeuze door te geven.
Wij hopen u te mogen begroeten op deze dag !

Stages
VKFM-Lentekriebelstage
Zaterdag 26 maart 2011 - Lebbeke
Deze dag is er geen training.

KCAR-Wadostage
Zaterdag 2 april 2011 – Hechtel-Eksel
Deze dag is er geen training.
Op zaterdag 2 april 2011 organiseert karateclub KCAR haar jaarlijkse
Wado-stage.
Plaats : Gemeentelijke sporthal
Dennenstraat 8
3940 Hechtel-Eksel
Aanvang : 14u00–15u30 en van 16u00–17u30
Het eerste gedeelte bestaat uit partnertraining. Na de pauze is er kata.
Er worden drie verschillende Pinan kata’s en drie verschillende hogere kata’s
gegeven.
De stage staat olv :
Mathieu Beysen - 7e dan
Alain Rayen - 6e dan
Rudi Holemans - 5e dan
Stany De Leersnijder - 5e dan
Els Appermans - 4e dan

bijgestaan door enkele assistenten van KCAR
Kostprijs :

-12 jaar = € 10,00
vanaf 12 jaar = € 12,00

Competitieresultaten
Clubkampioenschap kata – 19 februari 2011
Op zaterdag 19 februari 2011 ging ons clubkampioenschap kata door voor de
jeugd tot en met blauwe gordel. We feliciteren alle deelnemers met hun
prestatie. De foto’s kan u terugvinden op onze website.

Resultaten :

Categorie witte gordels :
1e plaats : Vu Willems
2e plaats : Allison Scott
3e plaats : Maxim Van Hooydonck & Baldur Branckaert

Categorie gele gordels :
1e plaats : Walid Amara
2e plaats : Imane Amara
3e plaats : Muna Abdelrahim & Ahmed Adelrahim

Categorie oranje gordels :
1e plaats : Jeffrey Somers
2e plaats : Yasmine Letellier
3e plaats : Jitse Huens & Jolien Struelens

Categorie groene & blauwe gordels :
1e plaats : Anne-Sophie Vounckx
2e plaats : Lukas Meyvisch
3e plaats : Eline Vounckx & Lissa Hellemans

Samoerai weekend
Vrijdag tot zondag 23-25 september 2011 - Xhoris

Dit jaar gaan we opnieuw op weekend en deze keer gaan we met de jeugd en
volwassenen samen. We vertrekken op vrijdag 23 september (avond) en
komen terug op zondag 25 september.
We gaan zoals in 2005 en 2006 naar Xhoris, een 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 zullen er verblijven in vakantiecentrum
Relaxhoris (www.relaxhoris.be).
Reserveer alvast deze data in je agenda : wie uitkijkt naar een leuk en
ontspannend weekend midden in de natuur, gaat zeker mee ! Meer info volgt
later nog.

Nieuws – Agenda
Agenda (meer details zie website – Kalender)
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