
 
Samoerai nieuwsbrief – februari 2014 

 
Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
In februari hebben we 2 items op onze kalender om zeker naar uit te kijken !  
 
Op zaterdag 8 februari 2014 zal ons jaarlijks clubkampioenschap kumite 
plaatsvinden. En op zaterdag 15 februari 2014 zorgen we alvast voor een 
hoogtepunt : we organiseren, net zoals vorig jaar, een internationale kumitestage 
onder leiding van topkarateka’s. Dit jaar zullen meervoudig wereld- en Europese 
kampioenen Jose Manuel Egea, Ivan Leal Reglero en Junior Lefevre de stage in 
Sportoase geven. 
 
Ook onze jaarlijkse Samoerai-steakdag ligt vast : deze zal doorgaan op zondag 
16 maart 2014. Noteer alvast deze datum in uw agenda en reserveer uw plaatsen ! 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 



Clubkampioenschap kumite 
 
 
 
Na het leuke clubkampioenschap kata eind vorig jaar, houden we opnieuw een 
clubkampioenschap kumite voor de jeugd en de volwassenen op 
zaterdag 8 februari 2014. 
 

 
 
Voor iedereen de ideale manier om kennis te maken met kumite in wedstrijdverband 
of zich eens te meten onder de clubvrienden. Men wordt verdeeld in aparte groepen 
per leeftijd. 
 
Deelnemen kan : 
 

* Jeugd : vanaf gele gordel tot en met bruine gordel 
* Senioren : vanaf witte gordel tot en met bruine gordel 
 
Praktische info : 
 

* Plaats : Sportoase – Polyvalente zaal 
* Aanwezigheid : vanaf 9u00 
* Aanvang wedstrijden : 9u30 (einde voorzien rond 12u00) 
* Categorieën zullen worden opgedeeld volgens inschrijvingen 
* Jongens/heren en meisjes/dames apart 
* Enkel voor clubleden 
* Iedere deelnemer ontvangt een aandenken 
* Die dag is er bijgevolg geen gewone training 
 
Voor meer informatie kan u bij trainers Guy en Leon terecht. 
 

!! Inschrijven : tot en met 5 februari 2014 via de website !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stage – 15 februari 2014 
 

 
 

Sinds vorig jaar tracht onze club jaarlijks een internationale stage te organiseren 
onder leiding van toptrainers. Vorig jaar was de Italiaan Luigi Busa, regerend 
wereld- en Europees kampioen, te gast in Sportoase en dit jaar mikken we nog een 
trapje hoger en wordt de stage gegeven door José Manuel Egea en Yvan Leal 
Reglero uit Spanje, opnieuw in samenwerking met Junior Lefevre. 
 
Met José Manuel Egea halen we op zaterdag 15 februari 2014 een levende 
karatelegende naar de Arenazaal van Sportoase ! Deze Spaanse topkarateka 
heeft de podia op wereldniveau jarenlang gedomineerd van 1983 tot 1992 : 
hij werd 4 keer wereldkampioen, 13 keer Europees kampioen en behaalde 
15 nationale titels in Spanje. Hij wordt internationaal erkend omwille van zijn 
prestaties en om zijn lesgeven. 
 
Wij zijn bijzonder trots om deze topkarateka uit te kunnen nodigen, des te meer 
omdat hij er om bekend staat zelden trainingen te geven buiten zijn eigen land.  
 
Hij wordt geassisteerd door zijn landgenoot Yvan Leal Reglero. Ook hij kan 
terugblikken op een rijk palmares : hij werd 2 maal wereldkampioen (in 2000 
en 2002) en 8 keer Europees kampioen. 
 
Junior Lefevre tenslotte is nog steeds lid van Samoerai Leuven en heeft tevens zijn 
eigen club in Luik. Hij is tweevoudig wereldkampioen en behaalde verschillende 
Europese titels. De laatste jaren is hij onder meer actief als nationaal coach van 
verschillende landen en als persoonlijke trainer van enkele huidige wereld- en 
Europees kampioenen. 
 
We verwachten zeker meer dan 200 deelnemers. Voor de eliteatleten van de 
Vlaamse Karatefederatie is deze stage alvast een verplichte passage ! De stage gaat 
door in 4 trainingssessies : 
 

* van 9u30 tot 11u00 
* van 11u30 tot 13u00 
* van 14u00 tot 15u30 
* van 16u00 tot 17u30 
 
De prijzen zijn normaal : 
 

* € 25 voor 1 training 
* € 40 voor 2 trainingen 
* € 60 vanaf 3 trainingen 
 
Speciale korting voor leden van Samoerai Leuven : 
als lid van Samoerai Leuven betaal je slechts € 15 voor 1 training 
en slechts € 30 vanaf 2 trainingen of meer ! 
 



Inschrijvingen en betalen ter plaatse de dag zelf. 
Die dag is er geen gewone training ! 
 

 
 

 

Samoerai Steakdag – 16 maart 2014 
 
Zondag 16 maart 2014 - van 12u tot 19u 
Parochiezaal Winksele-Delle – Mechelsesteenweg –  !! andere locatie !! 
 
Onze club organiseert op zondag 16 maart 2014 van 12u tot 19u, zijn 
jaarlijkse steakdag in de Parochiezaal te Winksele-Delle. Wij nodigen al onze 
sympathisanten, leden en hun vrienden en familie uit om lekker te komen 
eten en op deze wijze de club te ondersteunen. 
 
Op het menu aan € 15,00 : 
* steak natuur 
* steak provençaal 
* steak peperroom 
* steak champignonroom 
* vol-au-vent 
* vegetarische steak 
 
Speciaal voor de kinderen aan € 8,00 : 
* kindersteak 
* vol-au-vent 
* 2 curryworsten 
* vegetarische kindersteak 
 
Alles met lekkere frietjes à volonté ! Er is tevens lekker dessert voorzien. 
 
Indien je wil inschrijven : 
* kaarten te koop bij een van de bestuursleden 
* e-mail : nicole.remy@samoerai-leuven.be / ludo.binnard@samoerai-leuven.be 
Gelieve bij inschrijving uw menukeuze door te geven. 
 
Wij hopen u te mogen begroeten op deze dag ! 
 

 
 

mailto:nicole.remy@samoerai-leuven.be
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Resultaten clubexamens jeugd 
 
Op 18 en 25 januari gingen de clubexamens voor de jeugd door. 
Hieronder de geslaagden die een hogere kyu-graad behaalden : 
 

 7e kyu 
 

Bormans Marco 
Bruyninckx Stoffel 
Kostecki Dawid 
Loose Athos 
Minten David 
Pauwels Nona Jools 
Uyttebroeck Nele 
Van Brabant Jef 
Vanderhaegen Glenn 
Weynants Jasper 
 

 6e kyu 
 

De Volder Mona 
Debraekeleer Ole 
Geldof Luka 
Meyvisch Zeger 
 

 5e kyu 
 

Abdelrahim Ahmad 
Abdelrahim Mohammed 
Lakovic Jelena 
Van Hooydonck Maxime 
Yu Christophe 
 

 4e kyu 
 

De Gols Jente 
Willems Vu 
 

 3e kyu 
 

Somers Jeffrey 
Stalpaert Connor 
Stalpaert Kieran 
Struelens Jolien 
 

 1e kyu 
Nuydens Dylan 
Waeterloos Jarno 
 
De volgende clubexamens zullen doorgaan op deze data : 
 
Za 31/05/2014 : examen jeugd - vanaf oranje gordel 
Za 07/06/2014 : examen jeugd – witte & gele gordels 
Ma 16/06/2014 : Clubexamen volwassenen & 35+ 
 



Verkoop kimono’s 
 
Naast de gewone basiskimono’s beschikken wij ook over kimono’s van 
hogere kwaliteit die wij verkopen tegen zeer voordelige prijzen. 
 
Hieronder kan u een overzicht terugvinden van wat er momenteel in stock is 
en de prijzen : 
 

 
 
Voor meer info of bestellingen : contacteer een van de bestuursleden of mail naar 
Louis : louis.van.roy@samoerai-leuven.be 
 

 

Competitieresultaten 
 
 
Vlaams kampioenschap VKFM – 2 februari 2014 
 
KATA : 
 
3e plaats : Jolien Struelens - miniemen meisjes 
3e plaats : Jeffrey Somers - miniemen jongens 
 
 
KUMITE : 
 
2e plaats : Connor Stalpaert - Kadetten jongens +57kg 
2e plaats : Robbe Vandeuren - Junioren heren +67kg 
3e plaats : Jeffrey Somers - miniemen jongens -46kg 
3e plaats : Jelena Lakovic - miniemen meisjes +47kg 
3e plaats : Dylan Nuydens - Junioren heren +67kg 
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Memorial Van Reybrouck (kumite) – 26 januari 2014 
 

 
Robbe Vandeuren - 3e plaats 

 

Agenda - Kalender 
 
Agenda februari 2014 
 
Zo 02/02/2014 : VKFM - Vlaams Kampioenschap (kata & kumite) (Hasselt) 
Za 08/02/2014 : Clubkampioenschap kumite 
Zo 09/02/2014 : VKFM-Winterstage (Genk) 
Za 15/02/2014 : Stage Jose Manuel Egea - Yvan Leal - Junior Lefevre 
Za 15/02/2014 : geen training 
Zo 23/02/2014 : Beker van Overpelt 2014 (kata) 
 



 
Agenda maart 2014 
 
Zo 02/03/2014 : BKF - Belgisch kampioenschap (kata & kumite) (Namen) 
Za 08/03/2014 : Stage olv sensei Tony Heap (Sportoase Leuven) 
Zo 09/03/2014 : Stage olv sensei Tony Heap (Sportoase Leuven) 
Zo 16/03/2014 : Samoerai Steakdag 2014 
Zo 23/03/2014 : Belgisch kampioenschap Wado (kata & kumite) (Frameries) 
Za 29/03/2014 : VKFM-Lentekriebelstage (Lebbeke) 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 



Partners 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

www.samoerai-leuven.be 
 

Secretariaat : A. Woutersstraat 150 - 3012 Wilsele 
Ondernemingsnr. 428.660.618 

 
De Samoerai Nieuwsbrief is een uitgave van KC Samoerai Leuven vzw zonder wiens toestemming 

http://www.samoerai-leuven.be/
http://www.chinacapital.be/
http://www.samoerai-leuven.be/
http://www.vriends.be/
http://www.hotelaxis.be/travel/nl/index.asp
https://www.facebook.com/bijraffrituur.thoeveke
http://www.traagwater.eu/
http://www.tibecom.be/
http://www.kaffaat.be/
http://www.brittoflex.be/
http://www.mammamia.be/n_base.html


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. 

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. 
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