Samoerai nieuwsbrief – eindejaar 2020
Beste karateka,
Beste ouders,
Een traditionele eindejaarsboodschap schrijven om 2020 af te sluiten, gericht aan
onze leden, de ouders en onze sympathisanten is dit jaar niet zo vanzelfsprekend.
Andere jaren blikken we terug op leuke evenementen, interessante stages en
trainingen, een lekkere steakdag en spannende competities.
Dit jaar zouden we ook schrijven over het fantastische 50ste verjaardagsjaar van de
club dat we samen gingen vieren, omkaderd met allerlei activiteiten en een groot
feest.
Maar helaas, dit jaar denken we vooral terug aan 2 woorden : corona en COVID-19.
Twee woorden die voor onze club en voor elk van ons een grote impact hebben
gehad en nog steeds hebben.
Sinds maart 2020 zijn wij genoodzaakt om trainingen te schrappen, in ‘open lucht’
training te geven en hebben we geprobeerd om, zo goed als mogelijk, vanuit onze
woonkamer, keuken of slaapkamer online trainingen te geven.
Het is vooral geduld uitoefenen, want ook de sportclubs moesten een inspanning
leveren en gepaste maatregelen toepassen om de schade te beperken tijdens deze
moeilijke tijd. Ondanks dit alles en na ondertussen al 9 maanden coronacrisis kunnen
we met trots vaststellen dat onze club de juiste inspanningen heeft geleverd
gedurende deze periode.
En ons 50ste verjaardagsjaar ? Wel, het feest gaat uiteraard door en is verplaatst
naar 26 juni 2021 !
Vanaf 6 januari 2021 zullen wij opnieuw geleidelijk aan opstarten met indoor
trainingen voor min 13-jarigen, voor zover de dan geldende maatregelen het zullen
toelaten. Er zal ook nog een online training gepland blijven voor de plus 13-jarigen.
Als bestuur wensen wij iedereen te bedanken voor de inzet en de steun in dit bizarre
coronajaar en wensen wij u en uw naasten alvast prettige, veilige eindejaarsfeesten
toe !
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Heropstart indoor trainingen – januari 2021
Na overleg hebben we besloten voorzichtig terug op te starten met trainingen en
dit volgens de geldende maatregelen (en in de veronderstelling dat er geen
verstrenging komt van de regels).
Vanaf 6 januari 2021 zal er terug training zijn op woensdag en zaterdag voor
min 13-jarigen in de polyvalente zaal te Sportoase, met volgende indeling:
* woensdag :
van 17u00 tot 18u00 : witte en gele gordels
van 18u00 tot 19u00 : vanaf oranje gordel
* zaterdag :
van 9u30 tot 10u30 : witte en gele gordels
van 10u30 tot 11u30 vanaf oranje gordel
Inschrijven op voorhand voor de trainingen via onze website blijft
verplicht.
Volgende regels zijn van toepassing :







Ouders of toeschouwers kunnen de trainingen niet bijwonen.
We vragen ouders die hun kinderen afzetten voor een training om de
sportaccommodatie niet te betreden.
Indoor sportactiviteiten zijn verboden voor iedereen vanaf 13 jaar.
Sportlessen hebben een registratieplicht. Wij zijn verplicht naam en
contactgegevens te registreren.
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.

Wij plannen ook reeds de eerstvolgende clubexamens voor de min 13-jarigen op
volgende data :




zaterdag 30/01/2021 : examen voor witte en gele gordels
zaterdag 06/02/2021 : examen vanaf oranje gordel

Online training : plus 13-jarigen
Via onze digitale dojo blijven wij vanaf 6 januari 2021 online training geven
voor de plus 13-jarigen. Deze training zal doorgaan op woensdagen van 16u00
tot 17u00.
U kan deelnemen door op de startpagina van onze website te klikken op :

Hier gelden nog steeds volgende regels :
*
*
*
*
*

Wees op tijd
Neem deel in karatepak
Groet bij het betreden van de (digitale) dojo
Wees respectvol voor de lesgever en medekarateka’s
Zet je microfoon standaard uit en schakel deze enkel aan als je iets wil vragen

Agenda
Onder voorbehoud geven wij enkele data van geplande clubactiviteiten.
Feest 50 jaar Samoerai : zaterdag 26 juni 2021
Steakdag 2021 : zondag 24 oktober 2021
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