Samoerai nieuwsbrief – september 2019
Beste karateka,
Beste ouders,
Vanaf maandag 2 september 2019 hervatten de karatetrainingen terug op de
gewone uren en dagen. 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.
Van woensdag 11 september tot en met zaterdag 14 september 2019
is de polyvalente zaal in Sportoase niet beschikbaar ingevolge een internationaal
badmintontornooi en is er bijgevolg geen training mogelijk in onze dojo in Sportoase.
Martiale groet,
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw

Kalender
Agenda september 2019 :
Wo 11/09/2019 : geen training (zaal niet beschikbaar)
Do 12/09/2019 : geen training (zaal niet beschikbaar)
Za 14/09/2019 : geen training (zaal niet beschikbaar)
Vr-Za 20-21/09/2019 : Lion Cup 2019 (Strassen - Luxemburg)
Wo 25/09/2019 : vriendentraining (Sportoase 18u00-19u00)
Za 28/09/2019 : vriendentraining (Sportoase : 09u30-10u30 & 10u30-12u00)
Agenda oktober 2019 :
Za-Zo 05-06/10/2019 : European Cup Wadokai (Budapest - Hongarije)
Do 10/10/2019 : kadertraining
Za 12/10/2019 : oudercontact (Brasserie Sportoase - 11u00)
Zo 13/10/2019 : Beker van Hoeselt 2019
Za 19/10/2019 : provinciale training VKF Vlaams-Brabant (Sporthal UCLL)

Extra katatraining op woensdag
Onze club gaat ook volgend seizoen door met de extra katatrainingen op woensdag
van 17u00 tot 18u00 in Sportoase Leuven onder leiding van sempai Kristine
Simons.
Naast de reguliere trainingen zal je dan een specifieke katatraining krijgen, waar we
zullen werken op het verbeteren van de kata’s en je voorbereiden op
wedstrijddeelname.

Aangezien kata niet alleen een technische uitvoering is maar ook een atletische
prestatie, zal je tijdens de training begeleid worden in het opbouwen van de nodige
snelheid, kracht, balans en ritme. Ook aan het mentale aspect, focus, concentratie,
ademhaling, ingesteldheid, presentatie en uitstraling zal de aandacht worden
besteed.
Deze training is enkel op uitnodiging en niet iedereen die vorig seizoen op deze
training aanwezig was, zal automatisch opnieuw worden uitgenodigd : elke karateka

die in aanmerking komt zal dit seizoen worden aangesproken. Je zal op deze
trainingen ook constant worden geëvalueerd : indien iemand op een bepaald
moment niet langer voldoet aan de voorwaarden, dan kan de training voor deze
karateka (tijdelijk) stoppen.
Op 18 en 25 september zijn alle leden die vorig jaar reeds katatraining volgden
welkom. Na deze training zal je een uitnodiging krijgen indien je de katatraining
mag blijven volgen. Als je voor deze trainingen word uitgenodigd, dan verwachten
we ook dat je deelneemt aan minstens 2 katawedstrijden (eventueel voor
beginners) per seizoen en aan het jaarlijkse clubkampioenschap kata.
Deze training is een gratis, toegevoegde training en het is niet is de bedoeling dat
deze katatraining je normale trainingen gaat vervangen. Deze trainingen worden
niet meegeteld als aanwezigheden voor de clubexamens.
Door beschikbaarheid van de zaal, zullen de trainingen doorgaan elke woensdag
van 18 september 2019 tot en met 30 oktober 2019 en van 4 maart 2020 tot en
met 24 juni 2020.
Voor meer info gelieve u te wenden tot sempai Kristine Simons.

Exameneisen - update
Het voldoen aan onze exameneisen garandeert een gestage groei van de karateka
op technisch gebied zodat, na de examens die in de club worden afgelegd, het
examen voor shodan shiken (1e dan) met de grootst mogelijke kans op slagen kan
worden aangevat. Deze exameneisen zijn enkel bestemd voor intern gebruik.
In bijlage van deze nieuwsbrief sturen wij een volledig overzicht van de technische
vereisten per gordel. Voor meer info kan u steeds terecht bij je trainer of bij sensei
Rudi Holemans.
Enkele belangrijke praktische punten :
* Inschrijvingen
Gebeuren voorafgaand aan het examen bij de lesgever(s) op initiatief van de
kandidaat (witte gordels : op initiatief van de trainer). Dit laat ons toe de nodige
administratieve voorbereidingen op voorhand af te handelen (controle
vergunningen, aanwezigheden, deelname stages, leeftijd, ...).
De data van de examens voor elke groep worden tijdig gecommuniceerd tijdens de
trainingen, via de nieuwsbrief en via de website.
* Minimum leeftijden :






3e kyu: 11 jaar
2e kyu: 12 jaar
1e kyu: 14 jaar
1e dan: 15 jaar + voorwaarden/exameneisen VKA
≥ 2e dan: voorwaarden/exameneisen VKA

* Periode examens en vereist aantal aanwezigheden :
tot en met 15 jaar : 2 examens per jaar - begin januari/begin juni




tussengraden tot en met 7e kyu (gele gordel) : min. 20 trainingen
6e-5e-4e kyu (oranje-groene-blauwe gordels en tussengraden) : min. 25
trainingen
3e-2e-1e kyu (bruine gordels en tussengraden) : min. 30 trainingen

vanaf 16 jaar & volwassenen: 2 examens per jaar - begin januari/begin juni


regelmatige aanwezigheid op training

Op tijd op de training !
Vorig seizoen deden wij deze oproep maar wij zien nog steeds 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.

Vergunning en boekje VKF
Breng steeds je vergunningsboekje en je vergunning mee naar elke training en
activiteit en probeer deze niet te verliezen.

Vriendentrainingen
Woensdag 25 september 2019 & zaterdag 28 september 2019

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 25 september
2019 (18u00-19u00) en zaterdag 28 september 2019 (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 !
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