Samoerai nieuwsbrief – februari 2021
Beste karateka,
Beste ouders,
Op zaterdagen 30 januari 2021 en 6 februari 2021 zullen de examens voor de
jeugd doorgaan, voor de groep min 13-jarigen.
Van zodra er terug mag gestart worden met indoor trainingen voor de andere
leeftijdsgroepen, zal er ook voor hen zo snel mogelijk een volgend examen worden
voorzien.
Vanaf donderdag 28 januari 2021 zal er terug elke week kumitetraining zijn van
19u00 tot 20u30 voor min 13-jarigen vanaf gele gordel in de polyvalente zaal te
Sportoase.
De afgelopen maanden konden indoor trainingen niet doorgaan en daarom hebben
wij steeds gezorgd voor tal van alternatieven zoals trainingsschema’s, outdoor
trainingen in Park Heuvelhof, online trainingen in onze digitale dojo, een online
competitie, een bordspel,…
Ook sportclubs worden financieel getroffen door de coronacrisis en verliezen een
belangrijk deel van hun werkingsmiddelen. Zo kon onze club vorig jaar geen
steakdag organiseren en hebben we onze sponsors niet om een bijdrage gevraagd
voor dit seizoen. Ook het aantrekken van nieuwe leden of het behouden van leden
verloopt moeizaam.
Desondanks en omdat de trainingen niet konden plaatsvinden op de normale
manier door de Coronamaatregelen, heeft het bestuur van onze club beslist om
bij hernieuwing van het lidmaatschap voor 2021 een “coronakorting” van 40%
op het lesgeld toe te kennen, en dit aan leden die het lesgeld jaarlijks betalen en
die niet genieten van een andere korting of voordeeltarief.
Wanneer u dit jaar een uitnodiging ontvangt om uw lidmaatschap met vervaldatum
in 2021 te hernieuwen, dan zal deze korting telkens reeds verrekend zijn in het te
betalen bedrag. De 25-trainingenkaarten blijven uiteraard gewoon geldig in 2021.
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Examens jeugd min -13 jaar
Clubexamens jeugd min 13 jaar :
Za 30/01/2021 om 9u30 : witte & gele gordels
Za 06/02/2021 om 10u30 : vanaf oranje gordel
Op die dagen is er geen gewone training.
Deelnemen aan een examen kost € 10,00, cash te betalen op het examen
voor aanvang. Breng ook uw vergunningsboekje (VKF) mee !
Uiteraard zal er rekening gehouden met de beperkte trainingsmogelijkheden tijdens
de afgelopen maanden bij de beoordeling van deze examens.
Na elk geslaagd examen krijgt men een nieuwe gordel; voor elke nieuwe kyu-graad
krijgt men een diploma + gordel.
Inschrijven : inschrijvingen door te reageren op de email die u heeft ontvangen
van sempai Rudi Bruyneel of via : rudi.bruyneel@samoerai-leuven.be

Indien je vragen hebt in verband met de examens, neem dan gerust contact op
met de lesgevers.
Volgende regels ivm Covid-19 blijven van toepassing :


Sportlessen hebben een registratieplicht. Wij zijn verplicht naam en
contactgegevens te registreren.






Ouders of toeschouwers kunnen de trainingen niet bijwonen.
We vragen ouders die hun kinderen afzetten voor een training om de
oefenzaal niet te betreden en niet in de sporthal te blijven rondhangen.
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 vragen nogmaals aan iedereen om de geldende coronaregels strikt op te volgen,
zodat deze examens in optimale en veilige omstandigheden kunnen doorgaan.

Online trainingen : vanaf 13 jaar
Via onze digitale dojo geven wij online training voor de groep vanaf 13 jaar.
Deze trainingen gaan door 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

Heropstart donderdagtrainingen -13 jarigen
Vanaf donderdag 28 januari 2021 zal er terug training zijn van 19u00 tot 20u30
voor min 13-jarigen vanaf gele gordel in de polyvalente zaal te Sportoase.
Deze trainingen zijn gefocust op kumite en competitie.
Inschrijven op voorhand voor de trainingen via onze website blijft
verplicht.
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