Samoerai nieuwsbrief – november 2021
Beste karateka,
Beste ouders,
Vanaf 1 november 2021 gelden ook er terug verstrengde Coronamaatregelen voor de
sportsector. Wij sommen ze in deze nieuwsbrief voor u op en vragen u deze richtlijnen
strikt na te leven.
Wij wensen de mensen die de club kwamen steunen op onze steakdag te bedanken voor
hun aanwezigheid en ook al de medewerkers hartelijk te bedanken.
Op zaterdag 6 november 2021 is er opnieuw ons jaarlijks clubkampioenschap
kata. Dit kampioenschap is ideaal voor onze beginners om eens deel te nemen aan een
eerste katacompetitie. Schrijf je nog snel in via onze website als je wil deelnemen !
Martiale groet,
Bestuursorgaan Karateclub Samoerai Leuven vzw

Coronamaatregelen vanaf 01/11/2021
Hieronder geven we je een overzicht van de voornaamste Coronamaatregelen voor de
sportsector vanaf 1 november 2021 op basis van de beslissingen door het
Overlegcomité van 26 oktober 2021, gevat in het federaal ministerieel besluit van 28
oktober 2021. We volgen de verdere federale communicatie en richtlijnen nauw op en
sturen bij indien nodig.







Van zodra je de indoor sportinfrastructuur betreedt in Sportoase Leuven of in
het Sportcomplex Kessel-Lo, moet je verplicht een mondmasker dragen.
Tijdens het sporten moet je geen mondmasker dragen.
Kleedkamers zijn open, maar ook hier is een mondmasker verplicht (behalve in
de douche).
Bij de trainingen wordt geen publiek toegelaten in de oefenzaal.
Ontsmet regelmatig je handen.
Kom zeker niet sporten bij vertoon van ziektesymptomen.

Agenda - nieuws
Agenda november 2021
Ma 01/11/2021 : geen training - feestdag
Za 06/11/2021 : clubkampioenschap kata
Zo 07/11/2021 : Coupe de l'Avenir (Ransart)
Do 11/11/2021 : geen training – feestdag
Za 13/11/2021 : Beker van Kortenberg 2021
Zo 14/11/2021 : Beker van 't Kamp 2021 (Leopoldsburg)
Di-Zo 16-21/11/2021 : WKF 25th World Senior Championships (Dubai)
Za 27/11/2021 : praktijkexamen VTS-cursus Initiator Karate
Agenda december 2021
Za 04/12/2021 : Sinterklaastraining
Za 18/12/2021 : provinciale training VKF Vlaams-Brabant (Sporthal UCLL)
Zo 19/12/2021 : Shodan shiken leerschool VKA (Zele)
Van Ma 20/12/2021 tot en met Zo 02/01/2022 : geen training (Kerststop)

WKF 25th World Senior Championships
Drie leden van onze club zijn geselecteerd om deel te nemen aan het
wereldkampioenschap dat doorgaat in Dubai van 16 tot 21 november 2021
Nesrine Bougrine zal er kampen in de categorie kumite dames -68kg en als lid
van het nationale damesteam. Michael Dasoul komt uit in de categorie kumite heren
-60kg en als lid van het nationale herenteam. Zij zijn allebei geselecteerd door de
Belgische Karate Federatie. Amir Khani werd geselecteerd als lid van het refugee
karate team in de categorie kumite heren-60kg.
Wij wensen hen alvast veel succes toe !

Wees op tijd op de training !
Wij merken dat er regelmatig leden te laat komen op de training. Soms is het
afgroeten of de training al begonnen terwijl er nog mensen de dojo binnenkomen.
Op tijd komen op de trainingen is een vorm van respect !
Iedereen wordt verwacht minimum 5 minuten voor aanvang van de training of
activiteit aanwezig te zijn in de oefenzaal of te wachten aan de deur van de zaal indien
er een andere voorafgaande training in doorgaat.
Minderjarige kinderen worden door hun ouders of meerderjarige verantwoordelijke
begeleid tot aan de oefenzaal.
Wie te laat komt gaat in seiza (geknield) neerzitten aan de rand van de mat of
trainingsvloer, groet twee maal en wacht tot de leraar toelating geeft om de groep te
vervoegen.

Clubkampioenschap kata
Op zaterdag 6 november 2021 organiseren we opnieuw een clubkampioenschap
kata voor de jeugd en voor de volwassenen (en 35+). Ideaal voor onze beginners om
eens deel te nemen aan een eerste katacompetitie of als eventuele voorbereiding op
latere tornooien. Men wordt verdeeld in aparte groepen per graad. Enkel voor
clubleden !
Die dag is er bijgevolg geen gewone training.

Praktische info :
* Plaats : Sportoase – Polyvalente zaal
* Aanwezigheid deelnemers : vanaf 9u00
* Aanvang : 9u30 (einde ± 12u00)
* Categorieën :
- Jeugd
* witte gordels
* gele gordels
* oranje
* groene + blauwe gordels
* bruine gordels
- 35+ :
* witte tot en met oranje gordels
* vanaf groene gordel
Voor meer informatie kan u bij trainers Guy en Leon terecht.

! Inschrijven : via de website ten laatste op 3 november 2021 !
Supporters zijn welkom en wij wensen iedereen veel plezier en succes toe !
Coronamaatregelen tijdens het clubkampioenschap
Tijdens het clubkampioenschap kata gelden de volgende Coronaregels voor deelnemers
en toeschouwers :








kampers +12 jaar en 2 maanden dienen een COVID safe ticket voor te leggen
alle kampers dragen een mondmasker, behalve tijdens uitvoering kata
toeschouwers dienen een COVID safe ticket voor te leggen
toeschouwers dragen steeds een mondmasker
maak gebruik van de ontsmettingsgel om uw handen te ontsmetten
controle op Covid safe ticket bij betreden zaal
blijf thuis als u of uw kinderen ziekteverschijnselen vertonen

praktijkexamen VTS-cursus Initiator Karate
Op zaterdag 27 november 2021 gaat in onze club het praktijkexamen van de cursus
Initiator van de Vlaamse Trainersschool van Sport Vlaanderen door.
Die dag word er door de cursisten afwisselend les gegeven aan onze karateka’s.
Om organisatorische reden worden die dag de groepen uitzonderlijk anders ingedeeld :




9u30-10u30 : witte gordels
10u30-11u30 : wit/rode + wit/gele + gele + geel/oranje gordels
11u30-12u30 : vanaf oranje gordels

Competitieresultaten
Open International de la province de Liège – 9 oktober 2021 (Herstal)

3e plaats : Arne Bulteel – kumite U12 jongens (+40kg)

1e plaats : Amel Bougrine – kumite U18 dames (-53kg)

3e plaats : Amina Bougrine – kumite U18 dames (-59kg)

1e plaats : Lieven Pauwels – kumite U21 heren (-78kg)
Beker van Hoeselt – kumite – 10 oktober 2021

3e plaats : Amir Zaroili - U10 jongens

3e plaats : Arne Bulteel - U12 jongens

1e plaats : Chiara Vanrooy - U14 meisjes

3e plaats : Victoria Pauwels - U18 dames

3e plaats : Jelena Lakovic - senioren dames

Partners

www.samoerai-leuven.be
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