Samoerai nieuwsbrief – maart 2019
Beste karateka,
Beste ouders,
Vergeet je zeker niet in te schrijven via onze website of bij de bestuursleden voor de
Samoerai Steakdag die doorgaat op zondag 24 maart 2019 !
In de loop van de maand maart staan er verschillende activiteiten gepland die de
reguliere trainingen vervangen op zaterdag : Carnavaltraining, gemeenschappelijke
training, familietraining en het clubkampioenschap kumite. Raadpleeg on ze website
of deze nieuwsbrief voor meer info.
Onze kampers deden het zeer goed op het Belgisch kampioenschap : ze behaalden
er 7 podiumplaatsen. Proficiat aan Marie Millet en Michael Dasoul die de Belgische
titel behaalden. Ook aan alle andere kampers en coaches onze dank en felicitaties
voor hun inzet en resultaten tijdens de voorbije competities.
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Kalender
Agenda maart 2019
Di 05/03/2019 : Carnavaltraining
Za 09/03/2019 : Gemeenschappelijke training (Sportoase 10u00-11u30)
Zo 10/03/2019 : 2ième Open Télévie Cup karate-do FFKAMA (Quaregnon)
Za 16/03/2019 : Familietraining (Sportoase 10u00-11u00)
Zo 24/03/2019 : Samoerai Steakdag 2019
Za 30/03/2019 : Clubkampioenschap kumite (Sportoase)

Agenda april 2019
Ma 22/04/2019 : geen training (Paasmaandag)
Za 27/04/2019 : Provinciale training VKF Vlaams-Brabant (Sporthal UCLL)
Za 27/04/2019 : Rheinland-Pfalz Open 2019 (Koblenz - Duitsland)

Kris Vansteenwegen : EKF scheidsrechter

De WKF-scheidsrechtersgroep van de Vlaamse Karate Federatie heeft er een nieuwe
EKF kata- en kumite-scheidsrechter bij.
Proficiat Kris !

Carnavaltraining – 5 maart 2019
Dinsdag 5 maart 2019 – 18u30-19u30 – Sportcomplex Kessel-Lo
Ook dit jaar houden we een speciale Carnavaltraining in de oefenzaal van de
sporthal van Kessel-Lo.
Trek op dinsdag 5 maart 2019 je gekste kostuum aan en zet je zotste masker op en
kom zo trainen !
Deze keer hoef je dus geen karatepak aan te doen maar kom je verkleed ... en dat
geldt natuurlijk ook voor de trainers en toeschouwers !
Enkel toegang indien verkleed !!

Gemeenschappelijk training – 9 maart 2019
Zaterdag 9 maart 2019 – Sportoase – 10u00-11u30
In onze club wordt er op verschillende dagen en in verschillende groepen getraind.
Om elkaar beter te leren kennen en om het clubgevoel te versterken, organiseren
we jaarlijks een gemeenschappelijke training waar iedereen eens samen kan
trainen : jongeren, volwassenen, 35-plussers...
Tijdens deze training nemen we ook onze jaarlijkse groepsfoto.
Opgelet : die dag is er slechts 1 training vanaf 10u00 en geen training om 9u30 !

Familietraining – 16 maart 2019
Op zaterdag 16 maart 2019 is het onze jaarlijkse familietraining.
Deze training gaat door van 10u00 tot 11u00 in Sportoase.
Nodig je familieleden uit om te komen meetrainen : breng je man, vrouw,
ouders, broer, zus, opa, oma, enz. mee ! Die dag kan je familie gratis komen
meetrainen en kennismaken met jouw
favoriete sport.
De training start die dag niet om 9u30 maar alle graden trainen samen met hun
familieleden op 1 gezamenlijke training van 10u00 tot 11u00.

Samoerai steakdag
Zondag 24 maart 2019 - van 12u tot 19u
Parochiezaal Winksele-Delle (Mechelsesteenweg)
Onze club organiseert op zondag 24 maart 2019 van 12u tot 19u, zijn
jaarlijkse steakdag in de Parochiezaal te Winksele-Delle.

Wij nodigen al onze sympathisanten, leden en hun vrienden en familie uit om lekker
te komen eten en op deze wijze de club te ondersteunen.
Op het menu aan € 18,00 :
* steak natuur
* steak provençaal / peperroom / champignonroom / witloofsaus
* vol-au-vent
* vegetarische steak
Speciaal voor de kinderen aan € 10,00 :
*
*
*
*

kindersteak
vol-au-vent
2 curryworsten
vegetarische kindersteak

Alles met lekkere frietjes à volonté ! Er is tevens lekker dessert voorzien.
Indien je wil inschrijven (Gelieve bij inschrijving uw menukeuze door te geven) :
* via onze website
* kaarten te koop bij de bestuursleden
* e-mail : ludo.binnard@samoerai-leuven.be
Wij hopen u te mogen begroeten op deze dag !

Clubkampioenschap kumite – 30 maart 2019
Ook dit jaar een clubkampioenschap kumite voor de jeugd en de volwassenen op
zaterdag 30 maart 2019.

Voor iedereen de ideale manier om kennis te maken met kumite in
wedstrijdverband of zich eens te meten onder de clubvrienden. Men wordt verdeeld
in aparte groepen per leeftijd en/of gordel.
Deelnemen kan :
* Jeugd : vanaf gele gordel tot en met bruine gordel
* Senioren : vanaf witte gordel tot en met bruine gordel
Praktische info :
*
*
*
*
*
*
*
*

Plaats : Sportoase – Polyvalente zaal
Aanwezigheid : vanaf 8u30
Aanvang wedstrijden : 9u00 (einde voorzien rond 12u30)
Categorieën zullen worden opgedeeld volgens inschrijvingen
Jongens/heren en meisjes/dames apart
Enkel voor clubleden
Iedere deelnemer ontvangt een aandenken
Die dag is er bijgevolg geen gewone training

Voor meer informatie kan u bij trainers Guy en Leon terecht.

!! Inschrijven : tot en met 27 maart 2019 via de website !!
Veel succes en breng uw supporters mee !

Kampioenenviering Leuven
Op vrijdag 22 februari 2019 ging de jaarlijkse kampioenenviering van de stad
Leuven door in de Schouwburg. Van onze club werden de volgende kampioenen
van het jaar 2018 gehuldigd :

Chiara Vanrooy :
Vlaams Kampioen - kumite (pupillen)
Rigo Dendas :
Vlaams kampioen – kata (pupillen)
Belgisch kampioen - kata (pupillen)
Dawid Kostecki :
Vlaams kampioen - kumite (preminiemen)
Jasper Cielen KARATE :
Vlaams Kampioen - kumite (preminiemen)
Marie Millet :
Vlaams kampioen – kata (kadetten)
Belgisch kampioen – kumite (kadetten)
Katateam Samoerai (Marie Millet - Lisa Bracke - Marwa Nassiri)
Vlaams kampioen – kata (ploegen +14 jaar)

Competitieresultaten
Belgisch kampioenschap – Luik – 23 februari 2019

1e plaats : Marie Millet – kadetten meisjes - kata
3e plaats : Micky Mrozek - U21 heren - kata
3e plaats : Jelena Lakovic - junioren dames (+59kg) - kumite
2e plaats : Marwa Nassiri – junioren dames (-59kg) - kumite
3e plaats : Lisa Bracke - senioren dames (-68kg) - kumite
3e plaats : Melissa Dubois - senioren dames (-68kg) - kumite
1e plaats : Michael Dasoul - senioren heren (-60kg) - kumite
Maitoshi Kachi Cup – Ninove – 3 februari 2019

Kata:
1e plaats : Nele Caers – min 8 jaar meisjes
3e plaats : Chiara Vanrooy – 8/9 jaar meisjes
3e plaats : Rigo Dendas – 10/11 jaar jongens
3e plaats : Jonas Caers – 12/13 jaar jongens
1e plaats : Marie Millet – 14/15 jaar meisjes
3e plaats : Marwa Nassiri – 16/17 jaar dames
3e plaats : Lisa Bracke – plus 16 jaar open dames
1e plaats : Lisa Bracke - senioren dames
Kata Team:
1e plaats : Samoerai Leuven 2 (Rigo, Jasper, Jonas) - team -16 jaar
1e plaats : Samoerai Leuven 1 (Marie, Lisa, Marwa) - team +16 jaar

Kumite:
2e plaats : Chiara Vanrooy – 7/9 jaar
1e plaats : Rigo Dendas – 10/11 jongens min
3e plaats : Jasper Cielen – 10/11 jongens plus
3e plaats : Jonas Caers – 12/13 jaar jongens min
2e plaats : Marie Millet – 14/15 jaar min
2e plaats : Marwa Nassiri – 16/17 jaar
3e plaats : Jelena Lakovic – 16/17 jaar
1e plaats : Lisa Bracke - senioren dames

Wisselbeker voor de beste club van de dag

Partners

Secretariaat : Zavelberg 8 – 3000 Leuven - Ondernemingsnr. 428.660.618

www.samoerai-leuven.be
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