Samoerai nieuwsbrief – november 2020
Beste karateka,
Beste ouders,
Het coronavirus zal nog wel even onder ons zijn en deze herfst belooft een
uitdagende periode te worden. Daarom is het zo belangrijk dat we zorg voor elkaar
dragen en ons houden aan de verstrengde maatregelen die alvast gelden tot
13 december 2020. Alleen zo komen we samen door deze uitzonderlijke tijden.
Wij danken iedereen voor de vele positieve reacties die wij ontvingen op onze
beslissing om de club preventief te sluiten, en dit nog voor de regering beslist had
over de vandaag geldende strengere maatregelen. Uit het feit dat deze verstrengde
maatregelen enige dagen daarna crescendo werden opgelegd, blijkt dat onze
beslissing correct was.
Ondertussen nodigen wij u uit om te komen trainen in onze digitale dojo.
Wij houden u uiteraard op de hoogte via onze nieuwsbrief en -flashes.
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Digitale dojo
Tijdens de opschorting van onze trainingen kan u 2 keer per week terecht in onze
‘digitale dojo’ waar wij trainingen online aanbieden.

Er zal telkens er een training voorzien zijn op :



dinsdag van 18u30 tot 19u30
donderdag van 19u00 tot 20u00

Er gelden uiteraard dezelfde regels als in onze echte dojo :
*
*
*
*
*

Wees op tijd
Kom in karatepak
Groet bij het betreden van de (digitale) dojo
Wees respectvol voor de lesgevers en medekarateka’s
Zet je microfoon standaard uit en schakel deze enkel aan als je iets wil vragen

Hoe ga je te werk ?
1. Surf naar onze website www.samoerai-leuven.be
2. Klik op de startpagina op : “Ga naar onze digitale Dojo”

3. Er wordt een nieuwe pagina geopend in ‘Zoom’. Klik eenvoudigweg op :
‘join from your browser’ (je kan eventueel ook Zoom installeren, maar dit is
niet vereist).

4. Geef vervolgens je naam in, vink “I’m not a robot” aan & vul de reCAPTCHA
aan en klik op ‘Join’

5. Ga akkoord met de algemene voorwaarden door op ‘I Agree’ te klikken :

6. Indien de club de les nog niet heeft gestart zal je de boodschap ‘The meeting
has not started’ zien. Vanaf het moment dat de club de les heeft opgestart
kom je in de wachtruimte van onze digitale dojo terecht en zal de lesgever je
toegang geven
7. Gebruik je een tablet of smartphone : dan kan je de app downloaden via de
desbetreffende app-store en wanneer je dan op de link klikt op onze site via
je tablet of smartphone zal je automatisch via de app ingelogd worden op
onze digitale dojo.

50 jaar WKF

De Wereld Karate Federatie viert haar 50ste verjaardag. De Federatie werd 50 jaar
geleden opgericht en om deze verjaardag te vieren lanceert de WKF een
herdenkingslogo en verschillende digitale initiatieven.
De WKF werd opgericht op 10 oktober 1970, tijdens de eerste Algemene
Vergadering die werd gehouden in Tokio (Japan) voorafgaand aan de Karate
wereldkampioenschappen.
Nu, 50 jaar later, is het internationale bestuursorgaan van Karate een universele,
verenigde en moderne organisatie geworden, met meer dan 100 miljoen
beoefenaars over de hele wereld, 200 nationale federatieleden, en klaar om zijn
Olympische debuut te maken in de Olympische Spelen Tokyo 2020.
De viering van het jubileum wordt gekenmerkt door de onthulling van een
herdenkingslogo. De WKF introduceert het nieuwe "50e verjaardag logo" ter
gelegenheid van vijf decennia van onafgebroken succes. Het nieuwe embleem zal
de komende maanden vorm geven aan de branding van de organisatie.
"Helaas zijn we door de huidige situatie niet in staat om ons 50-jarig jubileum te
vieren als een gedenkwaardig moment en zoals we dat vóór de pandemie hadden
gepland. We waren van plan om dit jaar in Nippon Budokan de historische
gebeurtenis te herdenken sinds onze eerste wereldkampioenschappen in 1970 en
het Olympisch debuut van onze sport te hebben op dezelfde locatie. Het uitstel van
de Olympische Spelen tot 2021 en de gevolgen van de pandemie van het
coronavirus hebben onze plannen om de briljante 50 jaar van onze geschiedenis te
eren veranderd," zei WKF-voorzitter Antonio Espinós.
De Federatie ontving onder meer ook felicitaties van Yoshihide Suga, eerste minister
van Japan en zelf ook karateka. Het filmpje kan u hier bekijken

Competitieresultaten
Open Adidas 2020 – 17&18 oktober 2020 (Villebon-sur-Yvette –Frankrijk)

1e plaats : Amel Bougrine (dames U16)

3e plaats : Nesrine Bougrine (senioren dames -68kg)

3e plaats : Anouar Bougrine (senioren heren -84kg)
E-karate Games 2020 – edition 2 – e-kata

Okinawa E-Tournament World Series – e-kata
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