Samoerai nieuwsbrief – april 2021
Beste karateka,
Beste ouders,
Op 27 maart 2021 werden de Coronamaatregelen voor sportclubs verlengd, met een
kleine verstrenging voor de groep vanaf 19 jaar. Ook in april 2021 werken wij verder
met het alternerend systeem zoals de vorige maanden.
Wij wensen Nesrine Bougrine te feliciteren met haar mooie vijfde plaats, behaald op
de Karate 1 Premier League in Istanbul.
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Agenda
Feest 50 jaar Samoerai Leuven
Om veilig en optimaal te kunnen genieten van elkaars gezelschap en de locatie,
hebben we het feest voor het 50-jarig bestaan van de club verplaatst naar
zaterdag 21 juni 2022.
Clubexamens juni 2021
De volgende clubexamens werden vastgelegd op :
Za 05/06/2021 : jeugd - vanaf oranje gordel
Za 12/06/2021 : jeugd - witte & gele gordels
Za 19/06/2021 : volwassenen & 35+
De examens zullen zeker worden afgenomen voor alle groepen, desnoods
aangepast aan de dan geldende Coronamaatregelen.
Shodan Shiken – leerschool VKA
Het Shodan Shiken examen van 2 mei 2021 zal niet doorgaan wegens Corona
beperkingen. Nieuw tijdstip en eventueel plaats zullen worden gemeld via mail en
online op de website VKA.
Geen training wegens feestdagen in mei 2021
Za 01/05/2021 : feestdag (Dag van de Arbeid)
Do 13/05/2021 : feestdag (OLH Hemelvaart)
Ma 24/05/2021 : feestdag (Pinkstermaandag)

Trainingen april 2021
Ook in april 2021 gaan wij verder met het alternerend systeem, zodat iedereen
even vaak aan bod kan komen en met alle indoor, outdoor en online trainingen.
De derde training voor witte gordels op zaterdag van 11u30-12u30 valt weg.

Wij herhalen nog eens de regels ivm Covid-19 die van toepassing zijn :







Inschrijven op voorhand voor deze trainingen via onze website blijft
verplicht.
Bij de trainingen wordt geen publiek toegelaten (tenzij noodzakelijk om
medische redenen bij begeleiding van kinderen of personen met een
beperking).
slechts 1 begeleider per kind
Het dragen van een mondmasker in sportaccommodaties is verplicht,
behalve tijdens het sporten.
Kom zeker niet sporten bij vertoon van ziektesymptomen.
Kleedkamers zijn gesloten : thuis omkleden is dus de boodschap.

Karate 1 Premier League - Istanbul 2021
Van vrijdag 12 tot zondag 14 maart 2021 namen 4 clubleden deel aan de Karate 1
Premier League in Istanbul (Turkije) : Nesrine Bougrine, Michael Dasoul, Amir Khani
en Anouar Bougrine.

Dit was het eerste Karate 1 toernooi sinds de start van de coronapandemie.
Er werden door de WKF strikte coronaprotocollen opgesteld, zodat alles veilig kon
verlopen en zij beschikken over een selectiebrief van de VKF/BKF, wat het voor hen
mogelijk maakt om aan deze topsportactiviteit te kunnen deelnemen.
Michael (heren -60kg) wint in de tweede ronde tegen Krasnov Maksim (Rusland)
met 7-5. In de derde ronde verliest hij nipt tegen Arifi Orges (Albanië) met 2-2,
maar met senshu in zijn nadeel (1ste punt gescoord door tegenstander).
Arifi verliest later de poulefinale, waardoor Michael is uitgeschakeld.
Amir (heren -67kg) verliest in de eerste ronde met 0-2 van Aghalarzade Tural
(Azerbeidzjan) die vervolgens uitgeschakeld wordt in de tweede ronde.
Anouar (heren -84kg) verliest in de tweede ronde met 0-3 van Toroshanko Andrii
(Oekraine) die vervolgens uitgeschakeld wordt in de volgende ronde.
Nesrine (dames -68kg) nam voor de allereerste keer deel aan een Karate 1
toernooi bij de senioren. Ze wint haar eerste ronde met 4-3 van Nieto Mejias Maria
(Spanje). In de tweede ronde verliest ze nipt met 6-7 tegen Semeraro Silvia
(Italië), de latere finaliste. Nesrine mag bijgevolg herkansen voor brons.

Ze wint de eerste herkansing met 4-1 tegen Stefanovska Monika (Noord-Macedonië)
en de tweede herkansing met 2-1 tegen Curri Festina (Kosovo).
In de kamp voor de derde plaats moet ze het opnemen tegen Zaretska Irina
(Azerbeidzjan), de huidige nr. 1 op de WKF wereldranglijst en op de Olympische
ranking ! Ze verliest deze kamp met 2-10, maar mag zeker trots zijn op haar
prestatie.

Op deze wijze behaalde Nesrine een mooie vijfde plaats op haar eerste Karate1
Premier League kampioenschap bij de senioren.
Wij wensen haar een dikke proficiat met dit zeer mooie resultaat !!
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