
 

Samoerai nieuwsbrief – december 2020 

 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

Wij zijn op enkele dagen voor Kerstmis en Nieuwjaar en de omstandigheden zijn 

heel anders dan vorig jaar. Wat een zorgeloze periode zou moeten zijn, zal in plaats 

daarvan een wat voorzichtiger en behoedzamer periode worden. 

 

Wetenschappers zijn aan het werken aan een veilig en effectief vaccin tegen het 

coronavirus. Tot die tijd moeten we de komende weken nog geduldig en voorzichtig 

zijn. 

 

Van zodra dit kan in absoluut veilige omstandigheden voor iedereen, zullen wij 

de trainingen uiteraard snel terug opstarten en we kijken uit naar het ogenblik dat 

we weer samen onbezorgd kunnen sporten. Wij houden u uiteraard op de hoogte en 

in tussentijd kan u terecht in onze ‘digitale dojo’. 

 

Van 21 december 2020 tot en met 3 januari 2021 nemen wij enkele dagen vakantie 

tijdens onze jaarlijkse Kerststop. In bijlage voegen we een schema bij dat we hebben 

uitgeschreven met activiteiten, die jong en oud tijdens het Kerstverlof kan 

gebruiken om thuis te trainen. Op deze wijze kan men zijn techniek en conditie op 

peil houden. 

 

Wij willen iedereen bedanken voor het begrip, de inzet en de loyaliteit gedurende dit 

moeilijke en ongewone jaar en wij wensen u en uw familie alvast prettige, veilige 

eindejaarsfeesten toe. 

 

Martiale groet, 

Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 
 

Digitale dojo 

 

Tijdens de opschorting van onze trainingen kan u 2 keer per week terecht in onze 

‘digitale dojo’ waar wij trainingen online aanbieden. 

 

Van 7 tot 20 december 2020 zal er telkens er een training voorzien zijn op : 

 

 woensdag van 15u00 tot 16u00 

 donderdag van 19u00 tot 20u00 

 

Er gelden uiteraard dezelfde regels als in onze echte dojo : 
 

* Wees op tijd 

* Kom in karatepak 



 

* Groet bij het betreden van de (digitale) dojo 

* Wees respectvol voor de lesgevers en medekarateka’s 

* Zet je microfoon standaard uit en schakel deze enkel aan als je iets wil vragen 

* Geef bij inloggen je correcte, volledige naam in, zodat we weten aanwezig is 

 

Hoe ga je te werk ? 
 

1. Surf naar onze website www.samoerai-leuven.be 
 

2. Klik op de startpagina op : “Ga naar onze digitale Dojo” 
 

 
 

3. Er wordt een nieuwe pagina geopend in ‘Zoom’. Klik eenvoudigweg op : 

‘join from your browser’ (je kan eventueel ook Zoom installeren, maar dit is 

niet vereist). 
 

 
 

4. Geef vervolgens je naam in, vink “I’m not a robot” aan & vul de reCAPTCHA 

aan en klik op ‘Join’ 
 

 
 
 
 
 

http://www.samoerai-leuven.be/


 

5. Ga akkoord met de algemene voorwaarden door op ‘I Agree’ te klikken : 
 

 
 

6. Indien de club de les nog niet heeft gestart zal je de boodschap ‘The meeting 

has not started’ zien. Vanaf het moment dat de club de les heeft opgestart 

kom je in de wachtruimte van onze digitale dojo terecht en zal de lesgever je 

toegang geven 
 

7. Gebruik je een tablet of smartphone : dan kan je de app downloaden via de 

desbetreffende app-store en wanneer je dan op de link klikt op onze site via 

je tablet of smartphone zal je automatisch via de app ingelogd worden op 

onze digitale dojo. 

 

 

e-competitieresultaten 

 

E-karate Games 2020 – edition 3 – e-kata 

 

  
 



  
 

 

 

Partners 
 

   
 

   

http://www.cuervoblanco.be
https://www.eggo.be/nl/home
http://www.tibecom.be/
http://www.springfun.be
http://www.mammamia.be/


   

   

 

 

www.samoerai-leuven.be 
 

De Samoerai Nieuwsbrief is een uitgave van Karateclub Samoerai Leuven vzw zonder wiens toestemming 

geen enkele tekst, geheel of gedeeltelijk, mag worden overgenomen. De Samoerai Nieuwsbrief bevat links naar 

websites die wij interessant achten. Deze links zijn evenwel puur informatief en Karateclub Samoerai Leuven vzw is niet 

verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. 

Tijdens trainingen, clubactiviteiten, stages en wedstrijden worden er foto’s gemaakt die kunnen gebruikt worden voor 

onze nieuwsbrieven. Je ontvangt de Samoerai Nieuwsbrief omdat je bent ingeschreven op de “Samoerai-mailinglijst”. 

In- of uitschrijven op deze nieuwsbrief ? Een bericht of reactie sturen ? Dat kan op het volgende adres : 
nieuwsbrief@samoerai-leuven.be 

Indien deze versie onleesbaar : pdf-versie in bijlage en op website. 
 

Karateclub Samoerai Leuven vzw 

Secretariaat : Zavelberg 8 – 3000 Leuven 

Maatschappelijke zetel : Platte-Lostraat 478 – 3010 Kessel-Lo 

Ondernemingsnr. 428.660.618 / RPR, afdeling Leuven 
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