Samoerai nieuwsbrief – oktober 2014
Beste karateka,
Beste ouders,
In oktober 2014 staan er weer een heleboel activiteiten op de agenda : op
woensdag 1 oktober en zaterdag 4 oktober 2014 zijn er de
vriendentrainingen en op zaterdag 18 oktober 2014 gaat onze jaarlijkse
gemeenschappelijke training door.
Op zaterdag 25 oktober 2014 is er dan ook nog de provinciale training
georganiseerd door VKFM Vlaams-Brabant.
Een hoogtepunt voor de club wordt opnieuw het International Belgian Open, dat
wij voor de negende maal organiseren op zondag 16 november 2014.
De briefing voor de medewerkers gaat dit jaar door op maandag 27 oktober 2014
om 20u00 in Sportoase.
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

17th WIKF European Karate Championship
Van 3 tot 5 oktober 2014 gaat het 17e EK van de Wado International Karate
Federation (WIKF) door in in de Cypriotische hoofdstad Nicosia.

Van Samoerai Leuven zijn 7 deelnemers geselecteerd voor dit Europees
kampioenschap. Op onderstaande foto vlnr : Robbe Vandeuren, Kieran Stalpaert,
Jelena Lakovic, Connor Stalpaert, Jeffrey Somers, Margot Bracke en Lisa Bracke
(ontbreekt op foto) zijn geselecteerd als kampers. Zij zullen begeleid worden door
coach Rachid Haevelaerts.

! Wij wensen hen veel succes toe !

Vriendentrainingen - 1 & 4 oktober 2014
Woensdag 1 oktober 2014 & zaterdag 4 oktober 2014

Heb jij je vriend of vriendin al eens verteld hoe tof karate-do is ? Hebben zij zin
om eens een keertje te komen meetrainen en om karate-do te ontdekken ?

Dat kan in onze club tijdens de speciale trainingen van woensdag 1 oktober 2014
(18u00-19u00) en zaterdag 4 oktober 2014 (10u00-11u30) in onze dojo
in Sportoase (polyvalente zaal – verdieping -1).
Die dagen kunnen je vrienden gratis komen meetrainen en kan jij ze laten
zien hoe leuk karate is !

Gemeenschappelijke training
Zaterdag 18 oktober 2014 - 10u00-11u30 - Sportoase
In onze club wordt er op verschillende dagen en in verschillende groepen getraind.
Om elkaar beter te leren kennen en om het clubgevoel te versterken, organiseren
we jaarlijks een gemeenschappelijke training waar iedereen eens samen kan
trainen : jongeren, volwassenen, 35-plussers...
Tijdens deze training nemen we ook onze jaarlijkse groepsfoto.

Foto 2013

Competitieresultaten
Basel Open Masters – 6 september 2014
International Budokan Cup Bochum - 9 September 2014

Robbe Vandeuren
2e plaats - kumite junior male

VKFM provinciale training
Zaterdag 25 oktober 2014 - Heverlee

! Die dag is er geen gewone training !

Agenda - kalender

Agenda oktober 2014
Wo 01/10/2014 : vriendentraining (Sportoase 18u00-19u00)
Za 04/10/2014 : vriendentraining (Sportoase 10u00-11u30)
Vr-Zo 03-05/10/2014 : WIKF - EK Wado (Nicosia - Cyprus)
Za 18/10/2014 : gemeenschappelijke training (Sportoase 10u00-11u30)
Za 25/10/2014 : VKFM - Provinciale training (Heverlee)
Za 25/10/2014 : geen training : VKFM-Provinciale training
Zo 26/10/2014 : Beker van Hoeselt 2014
Ma 27/10/2014 : geen training - briefing medewerkers Belgian Open 2014
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
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