Samoerai nieuwsbrief – juni 2019
Beste karateka,
Beste ouders,
Op zondag 19 mei 2019 werd door de VKA de 7e dangraad uitgereikt aan
Rudi Holemans, Sensei van onze club en wij wensen hem van harte te feliciteren.
Ook proficiat aan sempais Eric Aerts en Patrick Millet die dezelfde dag slaagden voor
hun examen voor tweede dan.
Onze Samoerai-barbecue, de ideale manier om samen het karate-seizoen af te
sluiten, gaat door op zaterdag 15 juni 2019. Inschrijven kan je via de website of
bij een van de bestuursleden.
In de maand juni zijn er verschillende dagen waarop er geen training is omwille van
sluiting van de sporthal of een vervangende activiteit zoals de clubexamens. Zie de
kalender in deze nieuwsbrief of op onze website.
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Kalender
Maandagtrainingen in juni 2019
Door feestdag en examens is er geen reguliere training op maandag 10, 17 en 24
juni 2019. Ter vervanging zijn er extra trainingen voorzien op de donderdagen van
die weken.
Agenda juni 2019
Ma 10/06/2019 :geen training (sporthal gesloten)
Di 11/06/2019 : geen training (sporthal gesloten wegens jaarlijks onderhoud)
Za 15/06/2019 : Samoerai BBQ 2019
Za 15/06/2019 : clubexamen jeugd - vanaf oranje gordel
Ma 17/06/2019 : clubexamen volwassenen & 35+ (witte t/m oranje gordels)
Di 18/06/2019 : geen training (sporthal gesloten wegens jaarlijks onderhoud)
Za 22/06/2019 : clubexamen jeugd - witte & gele gordels
Ma 24/06/2019 : clubexamen volwassenen & 35+ (vanaf groene gordel)
Di 25/06/2019 : geen training (sporthal gesloten wegens jaarlijks onderhoud)
Do 27/06/2019 : Algemene ledenvergadering
Agenda juli-augustus 2019 :
juli 2019 : geen training – zomerstop
augustus 2019 : 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.

Sensei Rudi Holemans – 7e dan

Op zondag 19 mei 2019 tijdens de examens voor dangraden van de Vlaamse
Karate Associatie (VKA), werd door de gradencommissie de 7e dangraad uitgereikt
aan Rudi Holemans, voorzitter en sensei van onze club.
Hogere dangraden kunnen worden uitgereikt op grond van verdienste voor het
karate-do. Om deze graad te verkrijgen moet men opgevallen zijn als atleet,
scheidsrechter, inrichter van stages en wedstrijden, lid zijn of geweest zijn van
commissies, beheerraad of stijlgroep van de federatie.
Kandidaturen worden uitsluitend behandeld door de Gradencommissie van de
leerschool en men ontvangt deze 7e dan pas na grondige evaluatie van de
kandidaat.

Rudi Holemans, die met Karate-do begon in 1974 en het ondertussen ook al liefst
45 jaar beoefent, voldeed aan al deze voorwaarden. Zijn jarenlange inzet als
trainer, coach en motivator, zijn inzet op het gebied van organisaties van
wedstrijden, trainingen, stages en opleidingen, het zetelen in tal van commissies
en beheerraden hebben ertoe geleid om deze eregraad toe te kennen.
Het is de eerste maal in de geschiedenis van de onze club dat een dergelijke hoge
graad aan iemand wordt uitgereikt en wij zijn er dan ook bijzonder trots op dat de
man, die van Karate-do zijn “Weg” heeft gemaakt, deze eer te beurt valt.
Naast hoofdtrainer & voorzitter van onze club, bekleedt Rudi Holemans ook nog de
volgende functies binnen de federatie en leerschool :
*
*
*
*

Ondervoorzitter Vlaamse Karate Federatie (VKF)
Voorzitter Vlaamse Karate Federatie – Vlaams Brabant
Lid Gradencommissie Vlaamse Karate Associatie (leerschool VKA)
Ondervoorzitter Vlaamse Karate Associatie (leerschool VKA)

Proficiat aan onze nieuwe 2e dangraden
Op zondag 19 mei 2019 vonden de danexamens van de VKA plaats in Brugge.
Twee leden van onze club zijn geslaagd voor het 2e dan examen : Patrick Millet en
Eric Aerts. Wij wensen hen van harte proficiat !

BBQ

Het bestuur van de club nodigt alle leden, ouders en sympathisanten uit op
de jaarlijkse Samoerai Barbecue op zaterdag 15 juni 2019 vanaf 17u00
tot 22u00 in Ontmoetingscentrum Genadedal, Velderblok 2A te 3010 Kessel-Lo.
Dit jaar met springkasteel !!
Prijzen :
-12 jaar : € 15,00 (2 stukken vlees + groenten buffet)
vanaf 12 jaar : € 20,00 (3 stukken vlees + groenten buffet)
vegetarisch : € 15,00 (2 stuks + groenten buffet)
Aperitief aangeboden door de club vanaf 17u00 !
* via de website
* via email : ludo.binnard@samoerai-leuven.be
Betaling ter plaatse of op voorhand op rekeningnummer BE66 0010 5909 8843
met als mededeling ‘BBQ 2019 + naam’.

Clubexamens
Data volgende clubexamens
Za 15/06/2019 : clubexamen jeugd - vanaf oranje gordel
Ma 17/06/2019 : clubexamen volwassenen & 35+ - witte t/m oranje gordels
Za 22/06/2019 : clubexamen jeugd - witte & gele gordels
Ma 24/06/2019 : clubexamen volwassenen & 35+ - vanaf groene gordel
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 : om praktische redenen is het examen van de
volwassenen ook opgesplitst in twee dagen. 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.

aanbieding Sportoase Philipssite
De leden van onze club kunnen aan de hand van hun lidkaart genieten van
aantrekkelijke promoties bij Sportoase :
-20% op een abonnement
- € 25,00 op de instapbijdrage

Deze actie is geldig op alle abonnementen, beurtenkaarten groepslessen en Youth
Fitness ! De korting is enkel geldig op vertoon van je geldige vergunning.

Zomertasting Cuervo Blanco

Clublid Rob Langenberg en collega Kris, beide wijnliefhebbers, zijn samen opzoek
gegaan naar wijnen die prijs-kwaliteit optimaal zijn. En dit assortiment willen ze
graag delen met jullie. Daarom hebben ze Cuervo Blanco "de witte raaf" opgericht.
Ze hebben een doorgedreven selectie gemaakt van frisse zomerwijnen aan
democratische wijnen (tussen de 6 en de 10 €) en nodigen iedereen graag uit op
hun zomertasting.

Altijd welkom op één van bovenstaande data (graag een seintje welke dag en
ongeveer welk uur - info@cuervoblanco.be)

Competitieresultaten
Coupe de Belgique Wadokai – 25 mei 2019

Kata :
1e plaats : Nele Caers - 6/7 jaar jongens & meisjes
1e plaats : Rigo Dendas - 10/11 jaar jongens
1e plaats : Jonas Caers - 12/13 jaar jongens
2e plaats : Cielen Jasper - 12/13 jaar jongens
1e plaats : Marie Millet - 14/15 jaar jongens & meisjes
2e plaats : Marie Millet - senioren dames
3e plaats : Lisa Bracke - senioren dames
Kumite :
1e plaats : Chiara Vanrooy - 10/11 jaar meisjes
2e plaats : Jonas Caers - 12/13 jaar jongens
3e plaats : Jasper Cielen - 12/13 jaar jongens
1e plaats : Marie Millet - 12/15 jaar meisjes
2e plaats : Victoria Pauwels - 12/15 jaar meisjes
1e plaats : Melissa Dubois - +16 jaar dames
2e plaats : Lisa Bracke - +16 jaar dames
3e plaats : Jelena Lakovic - +16 jaar dames
1e plaats : Amir Khani - senioren heren
2e plaats : Lieven Pauwels - senioren heren
Beker beste club : Samoerai Leuven

Open de Bruxelles (Ganshoren) – 19 mei 2019

Kata :
Lisa Bracke - senioren dames
Kumite :
1e plaats : Chiara Vanrooy - U12
1e plaats : Jelena Lakovic - U18
1e plaats : Lisa Bracke – senioren dames
3e plaats : Lieven Pauwels – senioren heren

Partners

Secretariaat : Zavelberg 8 – 3000 Leuven - Ondernemingsnr. 428.660.618

www.samoerai-leuven.be
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