Samoerai nieuwsbrief – januari 2020
Beste karateka,
Beste ouders,
Bij de start van het nieuwe jaar, wensen wij u en uw familie het allerbeste voor
2020.
De eerste training van het nieuwe jaar na de Kerststop gaat door op zaterdag
4 januari 2020. Januari wordt alvast een drukke maand met clubexamens en het
Vlaams kampioenschap WKF op het programma.
Voor de club is het een bijzonder jubileumjaar : Karateclub Samoerai Leuven,
opgericht in 1970, bestaat namelijk 50 jaar in 2020. Om dit te vieren richt de club
de club enkele top-evenementen in.
Op zondag 23 februari 2020 organiseren we het Belgisch kampioenschap
van de Belgische Karate Federatie en op zaterdag 6 juni 2020 is er een
jubileumtraining met sensei Junior Lefevre.
Op zaterdag 27 juni 2020 sluiten we het seizoen af in stijl met een jubileumfeest.
Via onze maandelijkse nieuwsbrieven en onze website houden wij u op de hoogte !
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Kalender
Agenda januari 2020 :
Za 18/01/2020 : clubexamen jeugd : vanaf oranje gordel
Za 18/01/2020 : seminar 4 styles of Okinawan karate (Sportoase Leuven)
Zo 19/01/2020 : VKF - Vlaams Kampioenschap WKF-systeem (Leopoldsburg)
Ma 20/01/2020 : clubexamen volwassenen & 35+
Zo 26/01/2020 : Tomodachi Cup 2020 (Zoutleeuw)

Agenda februari 2020 :
Za 01/02/2020 : Provinciale training VKF Vlaams-Brabant (Sporthal UCLL)
Za 15/02/2020 : clubexamen jeugd : witte & gele gordels
Zo 16/02/2020 : VKF - Vlaams Kampioenschap Ippon (Erembodegem)
Zo 23/02/2020 : BKF - Belgisch kampioenschap (Sportoase Leuven)
Di 25/02/2020 : Carnavaltraining
Do 27/02/2020 : Kadertraining
Za 29/02/2020 : Gemeenschappelijke training (Sportoase 09u30-11u00)

Nieuwe dangraden
Op zondag 8 december 2019 vonden de danexamens van de VKA plaats in Brugge.
Twee leden van onze club zijn geslaagd voor het 1e dan examen : Marwa Nassiri en
Adri Van der Vurst. Wij wensen hen van harte proficiat !

Elites VKF
De federatie heeft zeven van onze karateka’s geselecteerd om ze op te nemen in
de elitegroep tot 30/06/2020 voor de discipline kumite.

Zij dienen verplicht de trainingen van de sportcommissie VKF (WKF) te volgen.
Deze trainingen staan onder leiding van de elitetrainers, leden van de
sportcommissie WKF.
* elites 10-12 jaar : Cielen Jasper / Dendas Rigo / Vanrooy Chiara
* elites 13-16 jaar : Pauwels Victoria
* elites 18+ : Dasoul Michael / Lakovic Jelena / Pauwels Lieven

Examens
Data volgende clubexamens
Za 18/01/2020 : examen jeugd - vanaf oranje gordel
Ma 20/01/2020 : examen volwassenen & 35+
Za 15/02/2020 : examen jeugd - witte & gele gordels
De examens gaan door van 9u30 tot 12u30 !
Op die dagen is er geen gewone training.
Deelnemen aan een examen kost € 10,00, te betalen op het examen voor
aanvang. Na elk geslaagd examen krijgt men een nieuwe gordel; voor elke nieuwe
kyu-graad krijgt men een diploma + gordel. Indien men niet geslaagd is krijgt men
onmiddellijk € 5,00 terugbetaald. Breng uw vergunningsboekje (VKF) mee !
Inschrijven jeugd : inschrijvingen voor het examen voor de jeugd dienen te
gebeuren voorafgaand aan het examen bij de trainers en dit op initiatief van de
kandidaat.
Voor de witte gordels zal men de inschrijvingen doen op initiatief van de lesgever.
Inschrijven volwassenen : inschrijvingen dienen te gebeuren op voorhand tijdens
de training of via email aan : leon.letellier@samoerai-leuven.be

Indien je vragen hebt in verband met de examens, neem dan gerust contact op
met de lesgevers.

Belgisch kampioenschap
Na twaalf succesvolle organisaties van 2006 tot 2017 van het International Belgian
Open zet de club de traditie voort en zal men de Leuvense Sportoase opnieuw voor
een dag ombouwen in een “karate-oase”. Samoerai Leuven organiseert het officiële
Belgisch kampioenschap in opdracht van de Belgisch Karate Federatie, in
samenwerking met de Vlaamse Karate Federatie en met de medewerking van de
stad Leuven en Tofsport.
Het kampioenschap omvat de disciplines kata in de voormiddag en kumite in de
namiddag en is zowel voor jeugd en volwassenen : jongens/heren en
meisjes/dames worden onderverdeeld in 60 categorieën per leeftijd en gewicht van
pupillen (vanaf 7 jaar) tot senioren.

Competitieresultaten
Coupe de France juniors (Orléans) – 7 december 2019

2e plaats : Nesrine Bougrine - U18 dames (+59kg)
Karate Cup Sittard (Nederland) – 21 december 2019

1e plaats : Rigo Dendas - U12 jongens -35 kg
1e plaats : Amel Bougrine - U16 meisjes -54 kg
3e plaats : Amina Bougrine - U16 meisjes +54 kg
3e plaats : Victoria Pauwels - U16 meisjes -47 kg
1e plaats : Amir Khani - Senioren heren -67kg
3e plaats : Amir Khani - Senioren heren open
1e plaats : Nesrine Bougrine - U18 Dames +59 kg
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