
 

Samoerai nieuwsbrief – juni 2020 

 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

Sinds vorige week organiseren we trainingen in openlucht voor groepen van 

maximaal 20 personen, inclusief de trainer. Deze trainingen verlopen goed 

georganiseerd en veilig doordat iedereen zich aan de afspraken houdt. 

 

Met deze ook een oproep aan de jeugd om van deze gelegenheid gebruik te maken 

om te komen trainen.  

 

Vergeet niet om je eerst te registreren via onze website. 

 

Martiale groet, 

Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 
 

outdoor trainingen 

 

De trainingen gaan door in Park Heuvelhof in Kessel-Lo op volgende dagen en 

uren : 

 

 Maandag 19u30-21u00 : volwassenen (+18 jarigen) 
 

 Dinsdag 18u30-19u30 : jeugd – witte en gele gordels 
 

 Donderdag 19u00-20u30 : allen – blauwe tot en met zwarte gordels 
 

 Zaterdag 9u30-10u30 : jeugd – witte en gele gordels 
 

 Zaterdag 10u30-1200u : jeugd – oranje en groene gordels 

 

 
 

Om alles correct te laten verlopen, werken we met een aanmeldingssysteem 

voor deze trainingen en dient men zich op voorhand in te schrijven via onze 

website : op de homepagina kan u onder ‘Inschrijving buitentraining’ de trainingen 

terugvinden en er op inschrijven tot ze volzet zijn. 

 

We zorgen er voor dat dit op een veilige manier verloopt, zodat we dit kunnen 

blijven organiseren. Zie ook de richtlijnen in bijlage. 

 

http://www.samoerai-leuven.be/


 

 

 Enkel trainen tijdens de door de club georganiseerde trainingen en begeleid 

door een trainer 

 Ben je ziek of heeft iemand uit je bubbel symptomen, dan blijf je thuis 

 Contactloos trainen 

 Maximum 20 personen (inclusief de trainer) per groep 

 Met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, voor, 

tijdens en na de trainingen 

 Indien we meerdere groepen vormen, mogen leden van verschillende 

groepen ook niet voor, tijdens en na de training met elkaar in contact komen 

 Na de sportactiviteit mag men niet blijven hangen 

 Geen toeschouwers (geen samenscholingen) 

 Niet omkleden ter plaatse 

 Voorzie in eigen drank, deel deze niet met anderen 

 Ouders die hun kinderen komen afzetten en ophalen, worden verzocht niet 

ter plaatse te blijven 

 Locatie : Park Heuvelhof (ingang Diestsesteenweg) te Kessel-Lo 

 Samenkomst : ingang aan de Diestsesteenweg 381 (naast het 

politiekantoor), waar u direct zal doorverwezen worden 

 Geen uitzonderingen toegestaan in de samenstelling van de groepen 

 Kledij : karatepak of sportkledij en met sportschoenen 

 Bij slechte weersomstandigheden zullen de trainingen worden afgelast : volg 

de aankondigingen op onze website en Facebookpagina 

 Inschrijven op voorhand via de website voor elke training 

 Indien u zich inschrijft, gelieve dan ook aanwezig te zijn zodat u geen plaats 

van anderen inneemt 

 

Dit kan alleen maar goed blijven gaan indien we solidair zijn onder elkaar en indien 

iedereen zich strikt aan de regels houdt. 

 

 
 

 

 

VKF WKF-scheidsrechterscommissie 

 

Het competitieve sportlandschap in Vlaanderen en de impact van de maatregelen 

tegen het coronavirus daagt de Vlaamse Karate Federatie (VKF) uit te evolueren 

naar een organisatie die in staat is karate in Vlaanderen op een aantrekkelijke 

manier op de sportkaart te zetten. 

 

De VKF WKF-scheidsrechterscommissie heeft daarom met het VKF-bestuur 

besloten om een hervorming van de VKF WKF-arbitrage door te voeren. 

 

Op basis van beleidsbekwaamheid, scheidsrechterservaring, inzet voor de federatie, 

verwezenlijkingen in het karate en interpersoonlijke competenties zijn met zorg 

nieuwe commissieleden geselecteerd. Er werd ook een evenwicht gezocht in de 

vertegenwoordiging van stijlgroepen en afkomst uit de Vlaamse provincies. 

 

 

http://www.samoerai-leuven.be/
https://www.facebook.com/SamoeraiLeuven/?view_public_for=458011548304285


 

 
 

Ons clublid Kris Vansteenwegen is voorzitter en technisch directeur van de 

nieuwe VKF WKF-scheidsrechterscommissie. Kris is scheidsrechter op het hoogste 

Europese niveau als EKF Referee A. 

 

Wij wensen Kris veel succes met deze nieuwe uitdaging ! 

 

 

 

Partners 
 

   
 

   

http://www.cuervoblanco.be
https://www.eggo.be/nl/home
http://www.tibecom.be/
http://www.patisseriemillet.be
http://www.mammamia.be/


   

   

 

 

www.samoerai-leuven.be 
 

De Samoerai Nieuwsbrief is een uitgave van Karateclub Samoerai Leuven vzw zonder wiens toestemming 

geen enkele tekst, geheel of gedeeltelijk, mag worden overgenomen. De Samoerai Nieuwsbrief bevat links naar 

websites die wij interessant achten. Deze links zijn evenwel puur informatief en Karateclub Samoerai Leuven vzw is niet 

verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. 

Tijdens trainingen, clubactiviteiten, stages en wedstrijden worden er foto’s gemaakt die kunnen gebruikt worden voor 

onze nieuwsbrieven. Je ontvangt de Samoerai Nieuwsbrief omdat je bent ingeschreven op de “Samoerai-mailinglijst”. 

In- of uitschrijven op deze nieuwsbrief ? Een bericht of reactie sturen ? Dat kan op het volgende adres : 
nieuwsbrief@samoerai-leuven.be 

Indien deze versie onleesbaar : pdf-versie in bijlage en op website. 
 

Karateclub Samoerai Leuven vzw 
Secretariaat : Zavelberg 8 – 3000 Leuven 

Maatschappelijke zetel : Platte-Lostraat 478 – 3010 Kessel-Lo 
Ondernemingsnr. 428.660.618 
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http://chinacap.cluster013.ovh.net/
http://www.pwsverzekeringen.be
http://www.axistravel.be
http://www.springfun.be

