Samoerai nieuwsbrief – oktober 2018
Beste karateka,
Beste ouders,
Op zaterdag 6 oktober 2018 gaat ons oudercontact door, waarop wij alle ouders
graag op uitnodigen.
Er is een nieuwe regeling voor de tweede training op zaterdag die vanaf nu in voege
gaat.
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Kalender
Kadertraining donderdag 4 oktober 2018
Het behouden en verbeteren van de kwaliteit is een constant aandachtspunt in onze
club. Daarom zal er op donderdag 4 oktober 2018 van 19u00 tot 20u30 een
kadertraining doorgaan olv sensei. Deze training is enkel toegankelijk voor de
zwarte en bruine gordels (vanaf 3e kyu).
Die dag zijn er bijgevolg geen gewone trainingen.
Agenda oktober 2018
Do 04/10/2018 : kadertraining
Za 06/10/2018 : oudercontact (Brasserie Sportoase - 11u00)
Za-Zo 13-14/10/2018 : 19th Euro Grand Prix Pilzen (Tsjechië)
Za 20/10/2018 : provinciale training VKF Vlaams-Brabant
Zo 28/10/2018 : Beker van Hoeselt 2018
Agenda november 2018
Do 01/11/2018 : geen training - sporthal gesloten (Allerheiligen)
Za 03/11/2018 : geen training – herfstvakantie
Ma-Zo 05-11/11/2018 : 24th Senior World Championships (Madrid)
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geen training (competities)
Beker van Kortenberg 2018 (kata)
Open International de la Province de Liège - kumite (Herstal)
Open International de la Province de Liège - kata (Herstal)
gemeenschappelijke training (Sportoase 10u00-11u30)
Beker van Oostkamp (kata)

Oudercontact – 6 oktober 2018
Op zaterdag 6 oktober 2018 voorzien wij een oudercontact om 11u00
in de Brasserie van Sportoase.
Op dit oudercontact zullen we uitleg geven over de clubwerking, de activiteiten,
de lessen, examens etc. en geven wij uiteraard antwoord op jullie vragen.
Zowel voor ouders van nieuwe leden als van leden die reeds langere tijd bij de club
zijn aangesloten is dit oudercontact interessant.
Wij hopen jullie te mogen begroeten.

Nieuwe regeling zaterdagtraining
Er is een nieuwe regeling voor de zaterdagtraining voor de tweede training
van 10u30 tot 12u00.
1e training van 9u30 tot 10u30 voor witte & gele gordels : geen wijzigingen
2e training van 10u30 tot 12u00
van 10u30 tot 10u45 : gemeenschappelijke opwarming
Competitiegroep :
van 10u45 tot 11u00 : kata en/of kihon
van 11u00 tot 12u00 : competitietraining
Niet-competitiegroep (vanaf oranje gordel) :
van 10u45 tot 12u00 : normaal trainingsprogramma (ifv examens)
3de training : van 12u00 tot 12u30 - kata

Wees op tijd op de training !
Wij zien 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 ook 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.

Brochure lagere kata’s
Er is 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.

Nieuwe website VKF

De VKF zit in een nieuw jasje !
Ben jij benieuwd naar de nieuwe website van de Vlaamse Karate Federatie ?
Neem zeker snel een kijkje !

Competitieresultaten
Lion Cup 2018 (Luxemburg) - 22 september 2018

Amir Khani : 1e plaats - kumite heren senioren (-67kg)

CIKA Interclub kumite (Ougrée) - 23 september 2018

Nassiri Bader : 3e plaats

Chiara Vanrooy : 3e plaats

Jonas Caers : 3e plaats
International Banzai Cup Open (Berlijn) - 29 september 2018

Amir Khani : 2e plaats – kumite heren senioren (-67 kg)
Michael Dasoul : 1e plaats kumite heren senioren (-60 kg)
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