Samoerai nieuwsbrief – april 2019
Beste karateka,
Beste ouders,
Wij wensen iedereen te bedanken die aanwezig was op onze steakdag en zo onze
club kwam ondersteunen. Vooral ook dank aan de medewerkers voor hun inzet en
hulp.
Van 3 tot 5 mei 2019 gaan we op weekend in Xhoris : inschrijven kan via de
website !
Er is geen training tijdens de Paasvakantie vanaf maandag 15 april 2019 tot en met
maandag 22 april 2019.
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Kalender
Agenda april 2019
Ma 15/04/2019 tot en met Ma 22/04/2019 : geen training (Paasverlof)
Za 27/04/2019 : Provinciale training VKF Vlaams-Brabant (Sporthal UCLL)
Za 27/04/2019 : Rheinland-Pfalz Open 2019 (Koblenz - Duitsland)
Agenda mei 2019
Wo 01/05/2019 : geen training (feestdag)
Vr-Zo 03-05/05/2019 : Samoerai Weekend (Xhoris)
Zo 19/05/2019 : Shodan Shiken - leerschool VKA (Brugge)
Za 25/05/2019 : Belgische Beker Wadokai (Paturages)
Do 30/05/2019 : geen training (feestdag)

Samoerai weekend 2019
Vrijdag 3 mei 2019 – Zondag 5 mei 2019 – Xhoris
Onze club gaat opnieuw op weekend ! We gaan zoals in het verleden terug naar
Xhoris, een agrarisch en bosrijk dorpje gelegen in een oase van rust op zo’n 35 km
van Luik, op de drempel van de Ardennen en op een boogscheut van Aywaille en
Bomal.

We verblijven er in vakantiecentrum Relaxhoris en we logeren in een apart gebouw
met gemeenschappelijke slaapzalen midden in de groene omgeving. Bestuursleden
en trainers zullen dit weekend omkaderen en begeleiden.

Praktische info :
* deelname : jongeren en volwassen
* prijs per persoon : € 120,00 voor min 12 jarigen / € 140,00 voor plus 12 jarigen
* te betalen op rekeningnummer BE66 0010 5909 8843 met als mededeling
“Samoerai Weekend 2019 + naam”
* in de prijs begrepen : vervoer, maaltijden (formule ‘vol pension’ + water als
drank) en activiteiten
* niet inbegrepen : extra dranken bij middag- en avondmaal

Programma :
* vrijdag 3 mei 2019
verzamelen om 18u00 op de parking van Sportcomplex Kessel-Lo
vertrek met bus om 18u15
avondeten in Relaxhoris
avondactiviteit
* zaterdag 4 mei 2019
ontbijt
karatetraining in sporthal Relaxhoris
middagmaal
namiddagactiviteit
avondeten
avondactiviteit : amusement en plezier
* zondag 5 mei 2019
ontbijt
zwemmen in zwembad Relaxhoris
middagmaal
namiddagactiviteit
vertrek bus naar Leuven om 16u45
aankomst rond 18u00 te Kessel-Lo (parking Sportcomplex)
Wie uitkijkt naar een leuk en ontspannend weekend midden in de natuur, gaat zeker
mee. Inschrijven via de website !

Je gegevens
Indien je adres, telefoon- of GSM nummer of emailadres wijzigt, gelieve dit dan
steeds te melden aan ons secretariaat (ludo.binnard@samoerai-leuven.be).
Wij dienen deze wijzigingen aan te passen in ons ledenbestand en bij de federatie.
Enkel als je gegevens up-to-date zijn kunnen wij je correct en tijdig blijven
informeren !

Vergunningsboekjes VKF
Breng steeds je vergunningsboekje en je vergunning mee naar elke training en
activiteit en probeer dit niet te verliezen.

Vanaf nu zal de federatie een kostprijs aanrekenen van € 4,00 voor duplicaten van
vergunningsboekjes + cover. Duplicaten kan je aanvragen via het secretariaat van
de club.

Competitieresultaten
Zipangu Pro kumite (Neerpelt) – 3 maart 2019

1e plaats : Chiara Vanrooy - meisjes 8-9 jaar
3e plaats : Rigo Dendas - jongens 10-11 jaar min
1e plaats : Jasper Cielen - jongens 10-11 jaar plus
1e plaats : Melissa Dubois - senioren dames open
3e plaats : Graziella Fiori - senioren dames open
Télévie Cup – Quaregnon – 10 maart 2019

Beker voor beste club van de dag

Kata Wado-Ryu :
1e plaats : Yuna Vandecauter - U10 meisjes
2e plaats : Chiara Vanrooy - U10 meisjes
3e plaats : Nele Caers - U10 meisjes
1e plaats : Kobe Fort - U10 jongens
1e plaats : Rigo Dendas - U12 jongens
2e plaats : Jasper Cielen - U12 jongens
1e plaats : Jonas Caers - U14 jongens
1e plaats : Marie Millet - U16 meisjes
1e plaats : Marwa Nassiri - U18 meisjes
2e plaats : Lisa Bracke - 18+ dames
3e plaats : Fiori Graziella - 35+ dames
Kata Multistijl :
1e plaats : Marie Millet - U16 meisjes
2e plaats : Marwa Nassiri - U18 meisjes
1e plaats : Lisa Bracke - 18+ dames
Kata Ploeg :
2e plaats : Jasper, Rigo, Jonas – teams -14 jaar
2e plaats : Marwa, Marie, Lisa – teams +14 jaar
Kumite :
1e plaats : Chiara Vanrooy - U10 meisjes (+32kg)
3e plaats : Kobe Fort - U10 jongens (+29kg)
1e plaats : Jasper Cielen - U12 jongens (-40kg)
3e plaats : Jonas Caers - U14 jongens (+42kg)
1e plaats : Marie Millet - U16 meisjes (-56kg)
1e plaats : Marwa Nassiri - U18 meisjes (open)
1e plaats : Lisa Bracke - 18+ dames (open)
2e plaats : Graziella Fiori - 18+ dames (open)

Partners

Secretariaat : Zavelberg 8 – 3000 Leuven - Ondernemingsnr. 428.660.618

www.samoerai-leuven.be
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