Samoerai nieuwsbrief – maart 2014
Beste karateka,
Beste ouders,
Op zaterdag 8 maart 2014 is het onze jaarlijkse familietraining van 10u00 tot
11u30 in Sportoase.
Vergeet niet om je in te schrijven voor onze Samoerai Steakdag die doorgaat op
zaterdag 16 maart 2014 !
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Familietraining– 8 maart 2014
Zaterdag 8 maart 2014 – SPORTOASE – 10u00 – 11u30
Op zaterdag 8 maart 2014 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.

Samoerai Steakdag – 16 maart 2014
Zondag 16 maart 2014 - van 12u tot 19u
Parochiezaal Winksele-Delle – Mechelsesteenweg – !! andere locatie !!
Onze club organiseert op zondag 16 maart 2014 van 12u tot 19u, zijn
jaarlijkse steakdag in de Parochiezaal te Winksele-Delle. 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
* vegetarische kindersteak
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 !

Competitieresultaten
Clubkampioenschap kumite – 8 februari 2014

Meisjes tot 10 jaar :
1e plaats : Mona De Volder
2e plaats : Nona Jools Pauwels
3e plaatsen : Omayma El Yousfi & Sofie Weynants

Meisjes vanaf 10 jaar:
1e plaats : Jelena Lakovic
2e plaats : Jente De Gols
3e plaatsen : Lissa Hellemans & Nele Uyttebroeck

Jongens Geel
1e plaats : Miel Vandeginste
2e plaats : Matisse Waeterloos
3e plaatsen : Ilias Tallon & Marco Bormans

Jongens oranje t.e.m. groen
1e plaats : Maxim Van Hooydonck
2e plaats : Adam Van Wynsberge
3e plaatsen : Mohamed El Yousfi & Mohamed Abdelrahim

Jongens blauw t.e.m. bruin
1e plaats : Connor Stalpaert
2e plaats : Jeffrey Somers
3e plaats : Vu Willems

Senioren
1e plaats : Peter De Gauw
2e plaats : Tony Tallon
3e plaatsen : Joost Waeterloos & Maxime Loose

Beker van Overpelt – kata - 23 februari 2014

Omayma El Yousfi : 3e plaats – meisjes 6/7 jaar
Dawid Kostecki : 3e plaats – jongens 6/7 jaar
Mohamed Abdelrahim : 2e plaats – jongens 10/11 jaar
Jelena Lakovic : 3e plaats – meisjes 12/13 jaar
Jeffrey Somers : 1e plaats – jongens 12/13 jaar
Lissa Hellemans : 3e plaats – meisjes 14/15 jaar
Jarno Waeterloos : 3e plaats – jongens 14/15 jaar
Arthur Yu : 3e plaats - heren 30+
Tony Tallon : 1e plaats - heren 30+
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BKF - Belgisch kampioenschap (kata & kumite) (Namen)
familietraining (Sportoase)
Stage olv sensei Tony Heap (Sportoase Leuven)
Stage olv sensei Tony Heap (Sportoase Leuven)
Samoerai Steakdag 2014
Belgisch kampioenschap Wado (kata & kumite) (Frameries)
VKFM-Lentekriebelstage (Lebbeke)

Agenda april 2014
Ma 21/04/2014 : geen training : sporthal gesloten (Paasmaandag)
Ma 21/04/2014 : Regenboogtornooi Wado Blits Bierbeek (kata)
Za 26/04/2014 : VKFM-Provinciale training (Heverlee)
Za 26/04/2014 : Krokoyama Cup (Koblenz - Duitsland)
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