Samoerai nieuwsbrief – mei 2013
Beste karateka,
Beste ouders,
Samoerai Leuven organiseerde op zondag 28 april 2013 de jaarlijkse steakdag : wij
danken de aanwezigen voor hun komst en onze medewerkers voor hun hulp.
Met spijt ontvingen wij het bericht dat Johan Peeters zijn ontslag indient als
bestuurslid van de club. Langs deze weg wensen we Johan te bedanken voor zijn
jarenlange inzet voor de club, die hij mee heeft uitgebouwd tot de karateclub die we
vandaag zijn. Uiteraard hopen we Johan nog vaak terug te zien op onze trainingen
en evenementen.
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Resultaten competities
Provinciaal kampioenschap multistijl kata & kumite – 21 april 2013
Op zondag 21 april 2013 gingen in de sporthal van Kortenberg de Vlaams-Brabantse
kampioenschappen kata en kumite (alle stijlen) door, ingericht door de Vlaamse
Karate Federatie Multistijl.
Onze club keert de laatste jaren steeds met een karrevracht medailles en
kampioenstitels huiswaarts van op het provinciaal kampioenschap; en ook dit jaar
was dit het geval... Karateclub Samoerai Leuven behaalt dit jaar 23 podiumplaatsen, waarvan 7 provinciale titels

In het onderdeel kata werden er 11 podiumplaatsen en 2 provinciale titels mee naar
Leuven gebracht; in het kumite 12 medailles en 5 provinciale titels.
Jolien Struelens (preminiemen/meisjes) en Lisa Bracke (dames +16 jaar) werden
provinciaal kampioen in het kata.
In het kumite werd er bovendien de hoogste podiumplaats bereikt door Jeffrey
Somers (preminiemen/jongens), Jelena Lakovic (preminiemen/meisjes) en Robbe
Vandeuren (kadetten/jongens). Lisa Bracke behaalde na het kata een tweede keer
goud in het kumite bij de dames +16 jaar en Vlaams kampioen Ian Van der Eedt
zette deze titel glans bij door ook provinciaal kampioen te worden bij de seniorenheren.
Hieronder kan u een overzicht terugvinden van de resultaten van de onze karateka’s
Kata
1e plaatsen:
Jolien Struelens – preminiemen meisjes
Lisa Bracke – dames +16 jaar
2e plaatsen:
Mohamed Abdelrahim – pupillen gemengd
Jelena Lakovic – preminiemen meisjes
3e plaatsen:
Jeffrey Somers – preminiemen jongens
Lukas Randjandiche – preminiemen jongens
Marwa Nassiri – preminiemen meisjes
Zoë Nuydens – miniemen meisjes
Muna Abdelrahim – kadetten meisjes
Lissa Hellemans – kadetten meisjes
Connor Stalpaert – kadetten jongens
Robbe Vandeuren – kadetten jongens
Sophie Haers – dames +16 jaar

Kumite
1e plaatsen:
Jeffrey Somers – preminiemen jongens
Jelena Lakovic – preminiemen meisjes
Robbe Vandeuren – kadetten jongens
Lisa Bracke – dames +16 jaar
Ian Van der Eedt – senioren heren
2e plaatsen :
Jente De Gols – preminiemen meisjes
Connor Stalpaert – kadetten jongens
Margot Bracke – dames +16 jaar

3e plaatsen:
Lukas Randjandiche – preminiemen jongens
Marwa Nassiri – preminiemen meisjes
Lissa Hellemans – miniemen + kadetten meisjes
Zoë Nuydens – miniemen + kadetten meisjes

Open de Luxembourg kumite – 5 mei 2013

Robbe Vandeuren
3e plaats - jongens U16 +63kg

Summercamps 2013 – Junior Lefevre

Klik hier voor meer info !

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.

Agenda & nieuws
Agenda mei 2013
Wo 01/05/2013 : geen training : feestdag
Zo 05/05/2013 : VKFM : Shodan Shiken (Brugge)
Do 09/05/2013 : geen training : feestdag
Za 11/05/2013 : VKFM-Provinciale training (Heverlee)
Ma 20/05/2013 : geen training : feestdag
Ma 20/05/2013 : Regenboogtoernooi Wado Blits (kata - Bierbeek)
Za 25/05/2013 : WIKF training Wado elite (Jambes -13u30-15u30)
Zo 26/05/2013 : Galatornooi 35 jaar Samoerai Bornem (kumite - Bornem)
Agenda juni 2013
Za 08/06/2013 : clubexamen jeugd : witte & gele gordels- geen training
Ma 10/06/2013 : examen volwassenen & 35+
Do 27/06/2013 : Algemene ledenvergadering
Za 29/06/2013 : clubexamen jeugd : vanaf oranje gordel - geen training

Competities mei 2013
Voor meer info over deze stages en competities : zie trainers en onze website.
Inschrijvingen dienen te gebeuren via onze website.
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