Samoerai nieuwsbrief – maart 2013
Beste karateka,
Beste ouders,
Vergeet niet om je in te schrijven voor ons clubkampioenschap kumite voor de
jeugd en de volwassenen. Dit zal doorgaan op zaterdag 16 maart 2013.
Op zaterdag 30 maart 2013 is het onze jaarlijkse familietraining van 10u00 tot
11u30 in Sportoase.
Onze club organiseert op zondag 28 april 2013 opnieuw zijn jaarlijkse “Samoerai
Steakdag” in de parochiezaal van Wilsele-Putkapel. Reserveer alvast deze datum in
uw agenda en schrijf je in bij een van de bestuursleden !
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Clubkampioenschap kumite – 16 maart 2013
Na het leuke clubkampioenschap kata eind vorig jaar, houden we opnieuw
een clubkampioenschap kumite voor de jeugd en de volwassenen op
zaterdag 16 maart 2013.

Voor iedereen de ideale manier om kennis te maken met kumite in wedstrijdverband of zich eens te meten onder de clubvrienden. Men wordt verdeeld in
aparte groepen per leeftijd.
Deelnemen kan :
* Jeugd : vanaf gele gordel tot en met bruine gordel
* Senioren : vanaf witte gordel tot en met bruine gordel
Praktische info :
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Plaats : Sportoase – Polyvalente zaal
Aanwezigheid : vanaf 9u30
Aanvang wedstrijden : 10u00 (einde voorzien rond 12u00)
Categorieën zullen worden opgedeeld volgens inschrijvingen
Jongens/heren en meisjes/dames apart
Enkel voor clubleden
Deelnemen is gratis en telt mee als clubactiviteit (punten voor examen)
Iedere deelnemer ontvangt een aandenken
Die dag is er bijgevolg geen gewone training

Voor meer informatie kan u bij trainers Guy en Leon terecht.

!! Inschrijven : voor 14 maart 2013 via de website !!
Veel succes en breng uw supporters mee !

Partnerinfo : Tibecom Computer Systems
UITZONDERLIJKE PROMOTIE TOSHIBA LAPTOP

TOSHIBA SATELLITE PRO C870-1E4

PROMOPRIJS = € 599,00 + 4 Gb geheugen extra GRATIS
(in totaal dus 8 Gb werkgeheugen)

Deze laptop word normaal verkocht aan € 735,00 met 4 Gb geheugen
Technische gegevens :

Wees er snel bij : eenmalige aanbieding - zolang de voorraad strekt
Info : bij Eric Aerts tijdens de maandagtraining - 016/583045 – 0475/408407
Tibecom computer systems - Bessenlaan 42 - 3110 Rotselaar
e-mail : info@tibecom.be

Verkoop trainingspakken
ZATERDAG 9 MAART 2013 & MAANDAG 11 MAART 2013
TRAININGSPAKKEN KC SAMOERAI LEUVEN

Wij organiseren opnieuw verkoopdagen voor de trainingspakken van de club.
Tijdens de trainingen van zaterdag 9 maart 2013 en maandag 11 maart 2013
voorzien wij pasmaten zodat u rustig kan komen passen en uw trainingspak kan
bestellen.
Prijzen :
* Maten 8-10-12-14 jaar : € 59,00
* Maten S-M-L-XL-XXL : € 69,00

Profiteer ervan om tijdens deze dagen uw trainingspak te bestellen !

Resultaten competities
Belgisch kampioenschap BKF – kumite - Schoten – 24 februari 2013

Lisa Bracke : 2e plaats
Beker van Overpelt –kata – 3 maart 2013

Lena Vanvlasselaer : 3e plaats - meisjes 6/7 jaar

Ilias Tallon: 1e plaats - jongens 6/7 jaar

Mohammed Abdelrahim : 1e plaats - jongens 8/9 jaar

Jelena Lakovic : 2e plaats - meisjes 10/11 jaar

Kieran Stalpaert : 3e plaats - jongens 12/13 jaar

Lisa Bracke : 3e plaats - dames 16-24 jaar

Tony Tallon : 1e plaats - heren vanaf 30 jaar
Hedwig Stalpaert : 2e plaats - heren vanaf 30 jaar
Patrick Somers : 3e plaats - heren vanaf 30 jaar

Samoerai steakdag
Zondag 28 april 2013 - van 12u tot 19u
Parochiezaal Putkapel –Bosstraat 28 – 3012 Wilsele
Onze club organiseert op zondag 28 april 2013 van 12u tot 19u, zijn
jaarlijkse steakdag in de Parochiezaal te Wilsele-Putkapel. Wij nodigen al onze
sympathisanten, leden en hun vrienden en familie uit om lekker te komen
eten 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
* vegetarische steak
Speciaal voor de kinderen aan € 8,00 :
* kindersteak
* vol-au-vent
* 2 curryworsten
Alles met lekkere frietjes à volonté !
Er is tevens lekker dessert voorzien.
Indien je wil inschrijven :
* kaarten te koop 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 !

Familietraining – 30 maart 2013
Op zaterdag 30 maart 2013 is het familietraining. Deze training gaat door van
10u00 tot 11u30 in Sportoase.
Die dag kan je familie gratis komen meetrainen en kennismaken met karate-do :
breng dus je man, vrouw, ouders, broer, zus, opa, oma, enz. mee om te komen
meetrainen.

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 maart 2013
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Beker van Overpelt (kata)
drink medewerkers Belgian Open 2012 (Brusselsepoort 20u)
WIKF-Wado stage olv sensei J. Wicks (Beloeil)
WIKF-Wado stage olv sensei J. Wicks (Beloeil)
clubkampioenschap kumite (Sportoase Leuven)
stage olv sensei Tony Heap (Sportoase Leuven)
stage olv sensei Tony Heap (Sportoase Leuven)
Belgisch kampioenschap Wado karate (kata & kumite - Bilzen)
familietraining

Agenda april 2013
Ma 01/04/2013 : geen training : feestdag
Za 06/04/2013 : Krokoyama Cup (Koblenz - Duitsland)
Za 13/04/2013 : Wadostage KCAR (Eksel)
Za 13/04/2013 : geen training : Wadostage KCAR (Eksel)
Za 20/04/2013 : VKFM-Lentekriebelstage (Lebbeke)
Zo 21/04/2013 : provinciaal kampioenschap (kata & kumite - Kortenberg)
Za 27/04/2013 : WIKF training Wado elite (Jambes)
Za 27/04/2013 : stage sensei Kazutaka Otsuka (Sportoase Leuven)
Zo 28/04/2013 : Samoerai Steakdag 2013 (Parochiezaal Wilsele-Putkapel)
Zo 28/04/2013 : stage sensei Kazutaka Otsuka (Sportoase Leuven)

Stages maart 2013

Stages april 2013

Competities maart & april 2013
Voor meer info over competities : zie trainers. Inschrijvingen dienen te gebeuren
via onze website.

Partners

www.samoerai-leuven.be
Secretariaat : A. Woutersstraat 150 - 3012 Wilsele
Ondernemingsnr. 428.660.618
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.

