Samoerai nieuwsbrief – november 2014
Beste karateka,
Beste ouders,
Een hoogtepunt voor de club wordt opnieuw het International Belgian Open, dat
wij voor de negende maal organiseren op zondag 16 november 2014. Ook dit jaar
kunnen wij weer rekenen op de steun en de inzet van onze medewerkers, waarvoor
alvast onze dank op voorhand.
U kan ook nog een handje komen toesteken om de zaal klaar te zetten op zaterdag
15 november 2014 om 17u in Sportoase. Alle hulp is welkom !
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Competitieresultaten
EK Wado karate WIKF – Cyprus – 3-5 oktober 2014

Robbe Vandeuren : 3e plaats - junioren heren + team junioren heren
Jelena Lakovic : 3e plaats - miniemen dames + team miniemen dames
Connor Stalpaert : 3e plaats - kadetten heren
Lisa Bracke : 3e plaats - senioren dames
2e plaats - open categorie dames
1e plaats - team senioren dames
Margot Bracke : 3e plaats - senioren dames + open categorie dames
1e plaats - team senioren dames

WIKF Team Belgium : 36 podiumplaatsen
Beker van Hoeselt – 26 oktober 2014
Connor Stalpaert : 2e plaats - junioren heren
Margot Bracke : 2e plaats - senioren dames
Lisa Bracke : 2e plaats :- senioren dames
Kieran Stalpaert : 3e plaats - kadetten jongens

Agenda - kalender
Agenda november 2014
Za 01/11/2014 : geen training - sporthal gesloten
Wo-Zo 05-09/11/2014 : WKF - WK senioren (Bremen - Duitsland)
Di 11/11/2014 : geen training - sporthal gesloten
Vr 14/11/2014 : WIKF-Wado stage olv sensei J. Wicks & M. Beysen (Bilzen)
Za 15/11/2014 : WIKF-Wado stage olv sensei J. Wicks & M. Beysen (Bilzen)
Zo 16/11/2014 : Belgian Open 2014
Za 22/11/2014 : VKFM-Herfststage
Zo 23/11/2014 : Beker van Lochristi 2014
Za 29/11/2014 : Beker van Kortenberg 2014
Agenda december 2014
Za 06/12/2014 : clubkampioenschap kata (Sportoase)
Za 20/12/2014 : 8e Internationale Karate Cup Sittard (Nederland)
Ma 22/12/2014 t/m Zo 04/01/2015 : geen training - Kerststop 2014
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