Samoerai nieuwsbrief – oktober 2020
Beste karateka,
Beste ouders,
Sinds 1 september 2020 geldt voor onze sport nog steeds code geel in het kader van
de maatregelen ter bestrijding van Covid-19. Dit betekent dat het aantal sporters in
een sportinfrastructuur nog steeds wordt beperkt en gelimiteerd.
Daarom vragen wij u om altijd op voorhand in te schrijven voor alle trainingen en
activiteiten via onze website.
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Kalender
Al de activiteiten in de kalender zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de
maatregelen tegen het Coronavirus. Updates kan u steeds vinden op onze website.
Agenda oktober 2020 :
Za 17/10/2020 : Provinciale training VKF Vlaams-Brabant (Sporthal UCLL)
Za 24/10/2020 : Oudercontact (Brasserie Sportoase - 11u00)
Agenda november 2020
Zo 08/11/2020 : Belgium Wadokai Karate Cup (Rotheux)
Wo 11/11/2020 : geen training (feestdag)
Za 28/11/2020 : Clubkampioenschap kata (Sportoase 9u00-12u30)

Oudercontact – 24 oktober 2020
Op zaterdag 24 oktober 2020 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.
Indien u aanwezig wenst te zijn, gelieve u op voorhand in te schrijven via onze
website.

Covid 19 - fase geel
Sinds 1 september 2020 geldt voor onze sport nog steeds code geel.
Dit betekent dat contact in de eigen sportgroep en tussen verschillende
sportgroepen is toegestaan maar ook dat het aantal sporters in een
sportinfrastructuur nog steeds wordt beperkt en gelimiteerd.
Daarom vragen wij u om nog steeds onderstaande richtlijnen nauwgezet op te
volgen.












Schrijf je op voorhand in voor de trainingen via onze website.
Toeschouwers kunnen de trainingen niet bijwonen.
Sportlessen hebben een registratieplicht. Wij zijn verplicht uw naam en
contactgegevens te registreren.
Kom tijdig naar de training, maar ten vroegste 10 minuten voor aanvang.
In Sportoase en Sportcomplex Kessel-Lo is een mondmasker verplicht in
alle publieke ruimtes (inkomhal, gangen,…).
Volg het circulatieplan en de looplijnen zoals aangeduid in de sporthallen.
Blijf voldoende aandacht schenken aan de geldende maatregelen inzake
hygiëne voor en na het sporten. Was of desinfecteer regelmatig je handen.
Kom zeker niet sporten bij vertoon van ziektesymptomen.
Blijf na de training niet hangen in de zaal of sporthal en keer zo snel mogelijk
huiswaarts.
In de sporthal in Kessel-Lo (dinsdag) zijn er geen kleedkamers beschikbaar
dus je kan je er niet omkleden ter plaatse
Voorzie in eigen drank, deel deze niet met anderen.

Hoe inschrijven voor de trainingen :






Via de homepagina van onze website
Inschrijven geldt voor alle trainingen en leeftijdsgroepen
Geef een correct emailadres op
Gelieve je niet meerdere malen in te schrijven voor dezelfde training
Je moet je uitschrijven via de link in de bevestigingsmail indien je uiteindelijk
niet kan aanwezig zijn (of desnoods per email, telefoon of sms). Indien je
niet komt opdagen zonder uitschrijven verhinder je andere karateka’s om
te komen trainen, omdat de training volzet zou kunnen zijn

Indien de situatie of de opgelegde maatregelen wijzigen, dan houden wij u uiteraard
op de hoogte.

Elites VKF
De federatie heeft negen van onze karateka’s geselecteerd om ze op te nemen in
de elitegroep tot 31/12/2020 voor de discipline kumite :










Jasper Cielen
Victoria Pauwels
Isshak Bouzahzah
Marwa Nassiri
Bougrine Amina
Bougrine Amel
Bougrine Nesrine
Lieven Pauwels
Bougrine Anouar

Zij dienen verplicht de trainingen van de sportcommissie VKF (WKF) te volgen.
Deze trainingen staan onder leiding van de elitetrainers, leden van de
sportcommissie WKF.

Emiel Peeters : trainer B
Sempai Emiel Peeters behaalde met grote onderscheiding zijn diploma ‘trainer B’
bij de Vlaamse Trainersschool, het enige officiële erkenningsorgaan voor
sportkaderopleidingen in Vlaanderen.
Om deze opleiding te kunnen volgen moet men eerst al het diploma ‘initiator’ en
‘instructeur B’ behaald hebben. Door het volgen van deze opleiding leert men in te
staan voor het trainen, coachen en vervolmaken van competitieve karateka
(jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het nationaal niveau, rekening
houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn
van karate, teneinde hen via aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele
trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en prestatiedoelen te
bereiken.
Wij wensen sempai Emiel te feliciteren met het behalen van dit diploma !

Scheidsrechters VKF
Graziella Fiori, Jelena Lakovic, Lisa Bracke en Guy Lermusiaux slaagden in
hun examen als scheidsrechter (Rechter B) voor de Scheidsrechterscommissie WKF
van de Vlaamse Karate Federatie. Rudi Bruyneel (Scheidsrechter B) bevestigde
zijn huidige graad.
Wij wensen hen van harte proficiat !
Samen met Kris Vansteenwegen (Voorzitter VKF scheidsrechterscommissie en
EKF judge kata & kumite) heeft onze club nu dus 6 scheidsrechters bij de federatie.

Competitieresultaten
International Banzai Cup – 12 september 2020 (Berlijn –Duitsland) :

3e plaats : Amel Bougrine - kumite dames U16 (-54 kg)
1e plaats : Nesrine Bougrine – kumite dames U21 (-68kg)
1e plaats : Nesrine Bougrine – kumite dames senioren (-68kg)
1e plaats : Samoerai Leuven – kumite team U16 (met Amel & Amina Bougrine)
1e plaats : Anouar Bougrine – kumite heren senioren (-84 kg)
Maribor Open - 12 september 2020 :

E-karate games 24 augustus-02 september 2020 :
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