Samoerai nieuwsbrief – september 2017
Beste karateka,
Beste ouders,
Op het einde van het vorig seizoen namen wij afscheid van ‘ons’ Nicole als
bestuurslid. Wij hebben haar tijdens de barbecue in de bloemetjes gezet...
U leest er meer over in deze nieuwsbrief.
Van woensdag 13 september 2017 tot en met zaterdag 16 september 2017
is de polyvalente zaal in Sportoase niet beschikbaar ingevolge een internationaal
badmintontornooi.
Op woensdag 13 september 2017 en zaterdag 16 september 2017 is er
bijgevolg geen training.
Op donderdag 14 september 2017 is er ter vervanging een fysieke training in
het Sportkot te Leuven.
Bij het begin van het nieuwe seizoen wensen wij iedereen veel plezier toe tijdens de
trainingen en onze kampers veel succes tijdens de volgende competities.
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Kalender
Conditietrainingen september 2017
Park Heuvelhof Kessel-Lo
Elke maandag van 18u30 tot 19u30 (behalve op 25/09/2017)
Agenda september 2017
Vr-Za 08-09/09/2017 : German Open 2017 (Duitsland)
Wo 13/09/2017 : geen training - zaal niet beschikbaar
Vr-Za 15-16/09/2017 : Lion Cup 2017 (Strassen - Luxemburg)
Za 16/09/2017 : geen training - zaal niet beschikbaar
Wo 20/09/2017 : Vriendentraining (Sportoase 18u00-19u00)
Za 23/09/2017 : Vriendentrainingen (Sportoase : 09u30-10u30 & 10u30-12u00)
Za 23/09/2017 : Irish International Open 2017
Za 30/09/2017-Zo 01/10/2017 : Czech Open 2017 (Pilzen - Tsjechië)
donderdag 14 september 2017
Vervangtraining : fysieke training in het Universitair Sportcentrum KUL (Sportkot)
op de atletiekpiste van 19u00 tot 20u30 (in loopkledij).
Agenda oktober 2017
Do 05/10/2017 : kadertraining (op uitnodiging vanaf 1e kyu)
Vr-Zo 06-08/10/2017 : Banzai Cup (Berlijn - Duitsland)
Za 07/10/2017 : Oudercontact (Brasserie Sportoase - 10u45)
Za-Zo 14-15/10/2017 : Coupe Internationale de Kayl (Luxemburg)
Za 21/10/2017 : gemeenschappelijke training (Sportoase 10u00-11u30)
Ma 23/10/2017 : geen training - briefing medewerkers Belgian Open 2017
Zo 29/10/2017 : Beker van Hoeselt 2017

Afscheid van een monument

Na een periode van bijna 40 jaar heeft “ons” Nicole besloten om een punt te zetten
achter haar actieve carrière in de club.
Het is ondertussen reeds van 1979 geleden dat Nicole haar vader, Pierre Remy,
opvolgde als bestuurslid, meer bepaald als secretaris-penningmeester. Zij heeft
daardoor zowat alle verschillende periodes en veranderingen in de club en het
karatewereldje in het algemeen, meegemaakt.
In de praktijk betekent dit letterlijk honderden bestuursvergaderingen, enkele
duizenden uren administratief werk en de communicatie met de federatie.
Niets was teveel voor Nicole. Evenwel, in de spotlights staan was nooit aan haar
besteed, de meesten van ons kennen haar dan ook als een vaste waarde als
medewerkster aan zowat elk clubevenement.
Sinds eind jaren ’70 ging er geen fuif, stage, wedstrijd, steakdag of BBQ voorbij
zonder Nicole aan de kassa terug te vinden. De financiële afhandeling van al deze
evenementen nam ze er gewoon
even bij.

Maar ook naar buiten toe droeg Nicole haar steentje bij.
Jarenlang vertegenwoordigde ze onze club in de Sportraad van Leuven.
Ook daar werd haar inzet opgemerkt wat haar in 2011 de titel van “Laureaat van
sportverdienste van de stad Leuven” opleverde. Van waardering gesproken !

Als voorzitter en in naam van het bestuur, de sempai’s en alle karateka’s van onze
club bedank ik Nicole voor haar jarenlange inzet en steun.
Nicole, op jou konden we altijd rekenen en dat zal niet worden vergeten.
Vader Pierre zou trots geweest zijn op zijn opvolgster.
We hopen je nog dikwijls te mogen begroeten op onze clubactiviteiten, weliswaar
van nu af, aan de andere kant van de kassa .
De voorzitter.

Wij namen voor deze nieuwsbrief onderstaand interview af met Nicole
* Wanneer en op welke leeftijd ben je begonnen met karate ?
Gestart in 1978 op 30 jarige leeftijd
* Hoe ben je met karate begonnen en in de club terecht gekomen ?
Via mijn vader die binnen de Samoerai gestart was met een afdeling voor 35+
(niks nieuws onder de zon ) Ik had tot dan toe altijd geturnd. Maar omdat ik dat
nogal saai begon te vinden qua inspanning wou ik iets anders gaan doen.
Jazz-dance en dergelijke waren toen echter nog niet evident. Je kon met een beetje
geluk ergens een initiatie les of een 10-lessen reeks gaan volgen en dat was het
dan. Ik ben dan eens naar een training bij mijn vader geweest en ben niet meer
gestopt.
* Wat zette je ertoe aan om steeds karate-do te blijven beoefenen ?
Het gevoel dat je echt je lichaam aan het werk zette. Het vergt nogal wat lenigheid
en daar profiteer ik nu nog van. Ik hield ook van de serene sfeer in de dojo.

* Waarom en hoe kwam je in het bestuur terecht ?
Eigenlijk gewoon omdat het me gevraagd werd. Maar eens in het bestuur wou ik
ook wel echt een taak vervullen. Dat is dan begonnen met penningmeester, daarna
is er secretaris bijgekomen en uiteindelijk uitgegroeid tot duivel-doet-al.
Daar is de laatste jaren gelukkig verandering in gekomen en werd het werk verdeelt
over de verschillende leden van het bestuur.
* Waarom stop je na al die jaren als bestuurslid ?
Ik vind het na 37 jaar welletjes geweest. Het is ook allemaal complexer geworden.
Ik heb de job altijd graag gedaan maar nu wil ik rust in mijn hoofd. Ik ga stilaan
naar mijn 70e verjaardag en wil eigenlijk alleen nog maar doen waar ik zin in heb
en geloof me daar zitten mijn dagen ook al goed mee gevuld.
* Waarom zou volgens jou de jeugd aan karate-do moet doen ?
Omdat het een complete sport is. Het komt je fysiek ten goede maar ook je
karakter. Het is een goede leerschool qua discipline en respect. Je moet er
natuurlijk ook wel plezier aan beleven.
* Heb je in al die tijd een bepaalde evolutie gezien in het karate ?
Dit is misschien meer een vraag voor mensen die competitie gedaan hebben.. iets
waar ik me nooit aan begeven heb
* Hoe heb je de club zien evolueren of veranderen in al die jaren dat je lid
bent ?
De trainingen zijn wat “softer” geworden in vergelijking met de beginjaren. Wat
misschien ook niet slecht is, aan blauwe plekken en andere kwetsuren heeft
niemand iets. De kampers worden beter omkadert en dat ziet men in de resultaten.
Ook voor de jeugd worden enorme inspanningen gedaan, vandaar waarschijnlijk het
steeds groeiend aantal. Wat ik ook leuk vind is het grote aantal meisjes. Ik heb
jaren als praktisch enige vrouwelijke karateka meegetraind (wat ik toen trouwens
“stoer” vond).
* Wat zijn volgens jou de (jaarlijkse) hoogtepunten geweest in het bestaan
van de club ?
Op sportief vlak natuurlijk de Belgian open, alhoewel het voor de kampers
waarschijnlijk iedere keer een hoogtepunt is als ze een podiumplaats behalen.
Op vriendschappelijk vlak waren de weekends steeds een schot in de roos.
* Wat deed je eigenlijk het liefste tijdens de training : kata, kumite, kihon,
bunkai ?
Kata en kihon. Kumite was niet mijn ding, waarschijnlijk ook de reden dat ik nooit
aan competitie ben begonnen.
* Wat zijn je voornaamste hobby’s buiten het karate ?
Ik ga wekelijks joggen, doe aan line dance, ga fietsen en volg tekenles aan de
academie. Anderhalf jaar geleden ben ik begonnen met Taiko lessen te volgen.
Super tof en zo blijf ik wat in de Japanse sfeer (en hier mag ik door meppen wat in
de karate niet mocht, zo een trommel slaat toch niet terug)
* Hebben je een goeie raad die je aan onze leden zou willen meegeven ?
Ik voel mij niet geroepen om anderen raad te geven, maar ik zou zeggen : blijf
bezig daar blijf je jong van (en sommigen ook mooi) !

Vriendentrainingen
Woensdag 20 september 2017 & zaterdag 23 september 2017

Heb jij je vriend of vriendin al eens verteld hoe tof karate-do is ? Hebben zij zin
om eens een keertje te komen meetrainen en om karate-do te ontdekken ?
Dat kan in onze club tijdens de speciale trainingen van woensdag 20 september
2017 (18u00-19u00) en zaterdag 23 september 2017 (9u30-10u30 & 10u3012u00) in onze dojo in Sportoase (polyvalente zaal).
Die dagen kunnen je vrienden gratis komen meetrainen en kan jij ze laten
zien hoe leuk karate is !

Oudercontact
Zaterdag 7 oktober 2017
Op zaterdag 7 oktober 2017 voorzien wij een oudercontact om 10u45
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 !

Family Charity Event – Fighters against cancer

Wat en wie zijn Fighters Against Cancer ?
Onder de leiding en impuls van meester Bert Vanmechelen, voorzitter van Thai- en
Mix-fight club ‘DEATH ROW’ te Sint-Truiden werd 2 jaar geleden het team “Fighters
Against Cancer” opgericht om deel te nemen aan Levensloop, georganiseerd door de
Stichting tegen Kanker.

Het betreft een team van allerlei vechtsporters en sympathisanten die tijdens
2 opeenvolgende jaren een opbrengst vergaarden van respectievelijk meer dan
€ 30.000 (in 2014) en meer dan € 20.000 (in 2015), integraal werd gedoneerd
aan de Stichting tegen Kanker.
In 2016 werd door “Fighters Against Cancer” een eigen event georganiseerd in
Sint-Truiden... opkomst was een publiek van ongeveer 2000 personen.
De opbrengst van € 32.000 kon toen worden overhandigd aan vzw ‘Ons Steentje’,
een kleine organisatie die zich inzet voor de begeleiding van kinderen die
levensbedreigende ziektes hebben.
Naast zo veel mogelijk fondsen vergaren via diverse kanalen willen wij vooral zo
veel mogelijk “Fighters” mobiliseren en komaf maken met het (onterechte) negatief
imago dat vaak hangt rond vechtsporten.
Dit jaar zal er voor de eerste keer op 30 september 2017 een nieuw event
plaatsvinden op het Militair Domein ’t Park (EMI) te Landen.
De bedoeling is een familie-event met gratis inkom te organiseren met diverse
activiteiten voor het hele gezin en dit ongeacht of de weergoden goed of slecht
gezind zijn… het merendeel van het event is immers overdekt en omvat :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demonstratie van verschillende vechtsporten
Zeer uitgebreide kinderanimatie met kinderdorp en springkastelen
Divers eet- en drankaanbod
Allerlei animatie voor jong en oud
Diverse dj’s
Oldtimer/hotrod-tentoonstelling
Pakwerkdemonstraties met honden
Graffiti tentoonstelling
BMX en Skate-event
Open podium
...

Waar vechten we dit jaar samen voor : vzw TUKI (www.tuki.be)
TUKI zet zich dagelijks in om ouders van kinderen met levensbedreigende ziektes
financieel, administratief, emotioneel én praktisch te ondersteunen.
TUKI wil ernaar streven dat:
•
•
•
•
•

Elk kind met een ernstige, levensbedreigende ziekte de best mogelijke
behandeling (binnen- of buitenland) kan krijgen
Ouders zich geen of minder zorgen moeten maken om aan hun plichten
(gezin, financieel, professioneel,…) te voldoen
Elk kind het recht heeft om bij zijn ouders te zijn wanneer hij/zij dit het
hardst nodig heeft
Ouders een klankbord hebben en optimaal geïnformeerd worden
De echte pijnpunten objectief gemeld worden bij de bevoegde instanties

Hoe steunen ?
Ga naar het event op 30 september 2017 te Landen !
Of je kan t-shirts of andere coole spullen aankopen als steun op deze website

Partners
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De Samoerai Nieuwsbrief is een uitgave van KC Samoerai Leuven vzw zonder wiens toestemming
geen enkele tekst, geheel of gedeeltelijk, mag worden overgenomen.
De Samoerai Nieuwsbrief bevat links naar websites die wij interessant achten.
Deze links zijn evenwel puur informatief en KC Samoerai Leuven vzw is niet verantwoordelijk voor
de inhoud van deze sites of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
Tijdens de trainingen en andere activiteiten worden er foto’s gemaakt die wij gebruiken voor onze
folders nieuwsbrieven, persberichten en de website.
Indien wij geen foto’s van u of uw kind(eren) mogen publiceren, gelieve ons dit te melden.
Je ontvangt de Samoerai Nieuwsbrief omdat je bent ingeschreven op de “Samoerai-mailinglijst”.
In- of uitschrijven op deze nieuwsbrief ? Een bericht of reactie sturen ?
Dat kan op het volgende adres : nieuwsbrief@samoerai-leuven.be.
Indien deze versie onleesbaar : pdf-versie in bijlage en/of op website.

