Samoerai nieuwsbrief – januari 2022
Beste karateka,
Beste ouders,
Bij de start van het nieuwe jaar, wensen het bestuur en de trainers van Karateclub
Samoerai Leuven u en uw familie het allerbeste voor 2022.
Vanaf 3 januari 2022 zullen wij opnieuw starten met de trainingen. Wij vragen aan
iedereen om de geldende coronaregels strikt op te volgen, zodat deze trainingen in
optimale en veilige omstandigheden kunnen doorgaan.
Wij danken onze partners en sponsors voor hun belangrijke steun aan de club.
U kan ze terugvinden op onze website, affiches, leaflets en onze partners staan
steeds onderaan in onze maandelijkse nieuwsbrieven. Misschien interessant om de
volgende keer eerst eens bij hen langs te gaan voor uw volgende reis, etentje, pintje
of andere aankoop !
Martiale groet,
Bestuursorgaan Karateclub Samoerai Leuven vzw

Agenda - nieuws
Agenda januari 2022
Ma 10/01/2022 : kadertraining (vanaf 1e kyu) (Sportoase 20u30-22u00)
Za 15/01/2022 : clubexamen jeugd : vanaf oranje gordel
Ma 17/01/2022 : clubexamen volwassenen
Za 29/01/2022 : clubexamen jeugd : witte & gele gordels
Zo 30/01/2022 : Coupe kumite Wado open débutants (Quaregnon)
Agenda februari 2022
Za 05/02/2022 : Gemeenschappelijke training (Sportoase 09u30-11u00)
Za 19/02/2022 : VKF : provinciale training Vlaams-Brabant
Kadertraining – maandag 10 januari 2022
Het behouden en verbeteren van de kwaliteit is een constant aandachtspunt in
onze club. Daarom zal er op maandag 10 januari 2022 van 20u30 tot 22u00
opnieuw een kadertraining doorgaan olv sensei.
Deze training is enkel toegankelijk voor de zwarte en bruine gordels 1e kyu.
Die dag is er bijgevolg geen gewone training.

Coronamaatregelen
Momenteel gelden de volgende Coronamaatregelen :


Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een
mondmasker dragen vanaf 6 jaar :
 het mondmasker is verplicht in de gangen, tribunes en kleedkamers.
 Enkel in de dojo, tijdens het sporten, is het niet nodig een masker te
dragen.



Publiek en ouders zijn niet toegelaten in de trainingszaal.



Ontsmet regelmatig je handen.



Kleedkamers zijn niet gesloten, maar beperk het gebruik ervan zo veel
mogelijk :
 Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15
minuten gebruiken.




Houd het mondmasker tijdens het gebruik van de kleedkamer zoveel
mogelijk op (behalve tijdens douchen).
Beperk het gebruik van douches waar mogelijk.



Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen.



Kom zeker niet sporten bij vertoon van ziektesymptomen :
 Ook in geval van lichte verkoudheden.
 Ook als er in de naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of
ziektesymptomen zijn, wordt deelname aan de trainingen tijdelijk
verboden.
 Kom niet naar de training als je een hoog-risicocontact hebt gehad.
 Bij twijfel, maak gebruik van een zelftest die verkrijgbaar is in de
apotheek of raadpleeg uw huisarts.

Test je positief en ben je tot 3 dagen voor de start van symptomen op training
geweest, contacteer dan Ludo Binnard, de coronaverantwoordelijke van club
(ludo.binnard@samoerai-leuven.be).
Gelieve deze regels strikt in acht te nemen wanneer u naar de trainingen komt.

Clubexamens

Examen jeugd – vanaf oranje gordel – 15/01/2022 – 9u30-12u30
Dit examen gaat door in Sportoase Leuven (polyvalente zaal).
De kandidaten die mogen deelnemen zullen allen persoonlijk een email krijgen met
de nodige info. Gelieve op die mail bevestigend te antwoorden als je wil deelnemen.
Examen jeugd – witte & gele gordels – 29/01/2022 – 9u30-12u30
Dit examen gaat door in Sportoase Leuven (polyvalente zaal).
De kandidaten die mogen deelnemen zullen allen persoonlijk een email krijgen met
de nodige info. Gelieve op die mail bevestigend te antwoorden als je wil deelnemen.
Examen volwassenen – 17/01/2022 – 20u30-22u00
Dit examen gaat door in Sportoase Leuven (polyvalente zaal).
Kandidaten dienen in te schrijven bij sempai Bert tijdens de training of via e-mail
(bert.lemmens@samoerai-leuven.be).
Praktische afspraken :
*
*
*
*
*
*

om deel te nemen dient men op voorhand ingeschreven te zijn
deelname : € 10,00 – cash te betalen op het examen bij aanvang
wees tijdig aanwezig
breng uw vergunningsboekje (VKF) mee
geen publiek toegelaten
tijdens de clubexamens is er geen gewone training

Er worden 2 examens per jaar georganiseerd, zowel voor de jeugd als voor de
volwassenen. Telkens een karateka slaagt in zijn examen, zal men een nieuwe
gordel behalen. Voor elke nieuwe kyu-graad krijgt men ook steeds een diploma.
Wij werken met een systeem van tweekleurige gordels : dit geeft onze karateka’s
een extra motivatie en een concrete beloning na elk examen. Op deze wijze is het
visueel ook duidelijk welke graad men heeft en kunnen de trainers met één
oogopslag het niveau van de karateka en de groep bepalen.
Indien je vragen hebt in verband met de examens, neem dan gerust contact op
met de lesgevers.

Nieuwe dangraden
Zes clubleden namen deel aan de danexamens van VKA op 19/12/2021 en
slaagden voor een hogere graad. Wij wensen hen allen van harte proficiat !

Erwin Vloebergh : 1e Dan WKF

Adri Van der Vurst - Lieven Pauwels - Jarno & Joost Waeterloos : 2e Dan WKF

Emiel Peeters : 3e Dan WKF

Competitieresultaten
Venice Senior & U21 Cup – 8 december 2021

Anouar Bougrine : 2e plaats – kumite senioren heren (-84kg)

WKF Karate 1 Youth League - Venice 2021 – 12 december 2021

Amina Bougrine : 1e plaats - junioren dames (-59kg)
Amel Bougrine : 3e plaats - junioren dames (-53kg)
Chiara Vanrooy : 9e plaats - U14 meisjes (+47kg)
Victoria Pauwels : 15e plaats - junioren dames (-48kg)

Partners

www.samoerai-leuven.be
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