Samoerai nieuwsbrief – januari 2021
Beste karateka,
Beste ouders,
Vanaf 6 januari 2021 zullen wij opnieuw geleidelijk aan opstarten met indoor
trainingen voor min 13-jarigen op woensdag en zaterdag.
Wij vragen nogmaals aan iedereen om de geldende coronaregels strikt op te volgen,
zodat deze trainingen in optimale en veilige omstandigheden kunnen doorgaan.
Er zal ook nog een wekelijkse online training gepland blijven voor de plus 13-jarigen.
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Indoor trainingen : min 13-jarigen
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.

Online trainingen : vanaf 13 jaar
Via onze digitale dojo geven wij vanaf 6 januari 2021 online training voor de
groep vanaf 13 jaar. 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

Nieuwe regeling vergunningen VKF
Om de administratieve werking van de vergunningen te vereenvoudigen, schakelt
de Vlaamse Karatefederatie vanaf 2021 over op een nieuw systeem.
Vanaf 15 januari 2021 zullen de vergunningen die vernieuwd worden via e-mail in
Pdf-formaat naar de mailbox van de karateka of de ouders toegestuurd worden.
Het secretariaat zal bijgevolg geen vergunningskaartjes meer opsturen naar de
club. De huidige vergunningen blijven geldig tot de aangeduide vervaldatum.
Bij vernieuwing van je vergunning in 2021 kan je de PDF afdrukken en in het
ledenboekje bewaren of op een smartphone.
Elke karateka zal vanaf half januari 2021 de eigen gegevens kunnen inkijken via
het inscannen van de eigen QR code.
Op trainingen, bijscholingen en stages kan via de QR code de aanwezigheid
genoteerd worden. De vergunningen kunnen zo ook gecontroleerd worden op
geldigheid.
De barcode, zoals die vandaag nog op de vergunningskaartjes staat, verdwijnt
voorlopig niet, maar het gebruik ervan is enkel voor specifieke toepassingen
bedoeld.

Amel en Amina Bougrine : WKF ranking
Amel en Amina Bougrine staan vijfde en eerste geklasseerd op de WKF ranking in
hun respectievelijke categorieën.
Wij wensen beide dames van harte proficiat voor deze uitzonderlijke prestatie !

Competitieresultaten
E-karate Grand Winner 2020
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