Samoerai nieuwsbrief – mei 2018
Beste karateka,
Beste ouders,
In de maanden mei en juni vallen er regelmatig trainingen weg omwille van de
clubexamens, feestdagen of omdat de sporthal gesloten is. Gelieve daarom de
kalender in deze nieuwsbrief of op onze website te raadplegen.
Wij danken al onze partners en sponsors die een belangrijke steun bieden; 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,
verbouwing of andere aankoop !
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Kalender
Agenda mei 2018
Di 01/05/2018 : geen training (feestdag)
Zo 06/05/2018 : VKA dangraadexamens
Do 10/05/2018 : geen training (feestdag)
Ma 21/05/2018 : geen training (feestdag)
Za 26/05/2018 : clubexamen jeugd - vanaf oranje gordel
Agenda juni 2018
Ma 04/06/2018 : clubexamen volwassenen & 35+
Di 12/06/2018 : geen training (sporthal gesloten - jaarlijks onderhoud)
Za 16/06/2018 : clubexamen jeugd - witte & gele gordels
Di 19/06/2018 : geen training (sporthal gesloten - jaarlijks onderhoud)
Di 26/06/2018 : geen training (sporthal gesloten - jaarlijks onderhoud)

Clubexamens
De volgende clubexamens gaan door op volgende data :
Za 26/05/2018 : examen jeugd - vanaf oranje gordel (9u30-12u30)
Ma 04/06/2018 : examen volwassenen (20u30-22u00)
Za 16/06/2018 : examen jeugd - witte & gele gordels (9u30-12u30)
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 !
Inschrijvingen voor het examen 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.
Dit laat ons toe de nodige administratieve voorbereidingen op voorhand af te
handelen (controle vergunningen, punten, leeftijd, aanwezigheden,...).
In het voordeel van de karateka’s en om het examen sereen af te handelen
(zonder hinderlijke GSM-geluiden, flashes van fototoestellen, storende geluiden,...),
gebeurt dit “achter gesloten deuren”. Wij verzoeken bijgevolg de ouders en andere
toeschouwers om zich niet te begeven in de ruimte van de dojo achter de spiegels
waar het examen plaatsvindt.

Het gradensysteem :
Telkens een karateka slaagt in zijn examen, behaalt men een nieuwe gordel.
Voor elke nieuwe kyu graad krijgt men ook een diploma.

Indien je vragen hebt in verband met de examens, neem dan gerust contact op
met de lesgevers.

Brochure lagere kata’s
Er is er een brochure met de lagere kata’s beschikbaar in de club : een ideaal
geheugensteuntje voor wie de 5 pinans thuis wil instuderen en herhalen.
U kan het boekje aankopen (€ 10,00) tijdens de trainingen.

Competitieresultaten
Arawaza Cup – kumite - 7 april 2018 (Halle – Duitsland)

3e plaats : Chiara Vanrooy (meisjes U10 + 30kg)
3e plaats : Lisa Bracke (dames senioren)
3e plaats : Graziella Fiori (dames masters +30)
15th Karate Zipango Pro – kumite - 15 april 2018 (Neerpelt)

2e plaats : Rigo Dendas(jongens 7-9 jaar)
3e plaats : Jasper Cielen (jongens 10-11 jaar)
3e plaats : Joppe Beersaerts (jongens 12-13 jaar)
3e plaats : Bram Beersaerts (jongens 14-15 jaar)
2e plaats : Lisa Bracke (dames senioren)
Open de Luxembourg – 28 april 2018 (Differdange)
2e plaats : Amir Khani - kumite heren senioren (-67 kg)
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