Samoerai nieuwsbrief – juli-augustus 2019
Beste karateka,
Beste ouders,
In augustus is er training op dinsdagen en donderdagen van 19u00
tot 20u30 in de polyvalente zaal in Sportoase.
Er zijn bovendien ook conditietrainingen op maandag en woensdag van 19u00
tot 20u00 in Park Heuvelhof te Kessel-Lo vanaf 29 juli 2019.
Vanaf maandag 2 september 2019 hervatten de karatetrainingen terug op de
gewone uren en dagen.
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Kalender
Vanaf 6 tot en met 29 augustus 2019 voorzien wij kumitetrainingen onder
begeleiding op elke dinsdag en donderdag van 19u00 tot 20u30 (behalve op
donderdag 15 augustus 2019).
Er is ook de ruimte en mogelijkheid om individueel te trainen op kihon/kata.
Deze trainingen gaan door in Sportoase – polyvalente zaal.
De reguliere trainingen hervatten op maandag 2 september 2019.
Agenda augustus 2019 :
Do 15/08/2019 : geen training
Za 31/08/2019 : nationale training Wadokai Belgium (Sportoase 10u00-12u00)
Agenda september 2019 :
Wo 11/09/2019 : geen training (zaal niet beschikbaar)
Do 12/09/2019 : geen training (zaal niet beschikbaar)
Za 14/09/2019 : geen training (zaal niet beschikbaar)
Vr-Za 20-21/09/2019 : Lion Cup 2019 (Strassen - Luxemburg)
Wo 25/09/2019 : vriendentraining (Sportoase 18u00-19u00)
Za 28/09/2019 : vriendentraining (Sportoase : 09u30-10u30 & 10u30-12u00)

Conditietrainingen :
Vanaf 29 juli 2019 is er elke maandag en woensdag conditietraining in het
Heuvelhofpark te Kessel-Lo van 19u00 tot 20u00. Afspraak aan de ingang
Diestsesteenweg.

Elites VKF

De federatie heeft zes van onze karateka’s geselecteerd om ze op te nemen in
de elitegroep tot 31/12/2019 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 U14 : Cielen Jasper / Dendas Rigo
* elites U18 : Pauwels Victoria
* elites 18+ : Dasoul Michael / Lakovic Jelena / Pauwels Lieven

Resultaten clubexamens
De voorbije weken gingen de clubexamens voor de volwassenen en voor de jeugd
door. Hieronder de geslaagden die een hogere kyu-graad behaalden :

7e kyu
Chumerina Sophie
Di Bartolo Mattia
El Yattioui Israe
Li Yuchen
Ly Yuze
Pluymers Téo
Rizal Krisha
Snoeijs Ruben
Verbeek Ilse
Willaert Frederik

6e kyu
Derden Anika
Derden Arik
Milloen Maarten
Robben Lucas
Snaet Clara
Van Schaeybroeck Bert

5e kyu
Caers Robin
Engels Jan
Milloen Pieter

4e kyu
Staes Kris
Vandecauter Yuna
Vanrooy Chiara
Van Oudheusden Bas
Weets Katharina

3e kyu
Caers Jonas (3++)
Cielen Jasper (3++)
Kostecki Dawid
Langenberg Rob (3++)
Messaoud Yessin

2e kyu
Fiori Graziella

1e kyu
Boone Jean-François
Verhaegen Dieter

Competitieresultaten
Coupe de France Karaté Combats et Kata des Corporations – 23 juni 2019
(Parijs)

3e plaats : Marie Millet – kata kadetten meisjes
12e Zeeuwse Open Karate kampioenschappen – 15 juni 2019 (Nederland)

Lisa Bracke :
1e plaats kata – senioren & 2e plaats kata – open

12th Rotterdam Cup – 2 juni 2019 (Nederland)

3e plaats : Marie Millet – kata Kadetten meisjes

3e plaats : Rigo Dendas – kumite jongens -12jaar (min)
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