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Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
 
Wij wensen iedereen te bedanken die aanwezig was op onze steakdag en vooral 
onze medewerkers voor hun fantastische en onbaatzuchtige inzet en hulp tijdens 
deze dag. Zonder hen is er gewoon geen jaarlijkse steakdag. 
Daarenboven vond iedereen het erg lekker.... de afwezigen hadden dus ongelijk ! 
 
Onze club bestaat dit jaar reeds 45 jaar ! We vieren dit op 31 oktober 2015 in 
Zaal Berkenhof te Bierbeek. Meer info volgt later, maar noteer alvast deze datum in 
uw agenda ! 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wado-stage - Eksel – 25 april 2015 
 
Zaterdag 25 april 2015 –14u00 – 17u30 
Gemeentelijke Sporthal – Dennenstraat 8 – Hechtel-Eksel 
 
 

 
 
 
Op 25 april 2015 organiseert KCAR weer de jaarlijkse Wado Stage olv het kruim 
van de Vlaamse Wado karatelesgevers (vorig jaar 202 deelnemers ! ). 
Er zijn verschillende lesgevers voor de jeugd en voor de volwassenen voorzien. 
De zwarte gordels krijgen een aparte training en worden verzocht om hun 
oefenzwaard en tanto mee te brengen. 
 

! Die dag is er geen gewone training ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Clubkampioenschap kumite – 2 mei 2015 
 
Zaterdag 2 mei 2015 – Sportoase - van 9u00 tot 12u30 
 
het leuke clubkampioenschap kata eerder dit jaar, houden we opnieuw 
een clubkampioenschap kumite voor de jeugd en de volwassenen op 
zaterdag 2 mei 2015. 
 
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 witte gordel (mits toelating trainer) 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 12u30) 
* 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 29 april 2015 via de website !! 
 
Veel succes en breng uw supporters mee !  
 

 



 
 

Competitieresultaten 
 
Belgisch kampioenschap Wado-karate – 29 maart 2015 
 

 
 
KATA 
3e plaats : Jochen Evenepoel - jongens 7/9 jaar 
2e plaats : Jeffrey Somers - jongens 12/13 jaar 
3e plaats : Lisa Bracke - senioren dames 
3e plaats : Arthur Yu - veteranen heren (+35 jaar) 
 
KUMITE 
3e plaats : Dawid Kostecki - jongens 8/9 jaar plus 
2e plaats : Connor Stalpaert - jongens 14/15 jaar plus 
1e plaats : Robbe Vandeuren - jongens 16/17 jaar plus 
2e plaats : Ian Van Der Eedt - senioren heren plus 
2e plaats : Lisa Bracke - senioren dames open 



 
Zypangu Pro Neerpelt– kumite – 15 maart 2015 
 

 
Robbe Vandeuren 

3e plaats – categorie U18 plus 
 
Beker van Overpelt – kata – 8 maart 2015 
 

 
1e plaats : Tony Tallon 
2e plaats : Rigo Dendas 

3e plaats : Jeffrey Somers 
3e plaats : Lisa Bracke 

 
 



 
 

Nieuws - kalender 
 
Kampioenenviering Leuven 
 
Op vrijdag 27 maart 2015 ging de jaarlijkse kampioenenviering van de stad Leuven 
door in Het Depot. Van onze club werden de volgende kampioenen gehuldigd : 
 
SOMERS JEFFREY 
Belgisch kampioen Wado-karate 2014 - kata 
 
BRACKE LISA 
Belgisch kampioen Wado-karate 2014 – kumite 
Europees kampioen Wado-karate 2014 – team kumite 
 
BRACKE MARGOT 
Europees kampioen Wado-karate 2014 – team kumite 
 

 
 
Agenda april 2015 
 
Ma 06/04/2015 : geen training - sporthal gesloten 
Za 11/04/2015 : Krokoyama Cup (Koblenz - Duitsland) 
Zo 19/04/2015 : Tomodachi Cup (kumite) (Zoutleeuw) 
Za 25/04/2015 : Wadostage KCAR (Eksel) – GEEN TRAINING 
 
Agenda mei 2015 
 
Za 02/05/2015 : Clubkampioenschap kumite (Sportoase) 
Zo 10/05/2015 : VKFM : Shodan Shiken (Brugge) 
Do 14/05/2015 : geen training - sporthal gesloten 
Za 23/05/2015 : clubexamen jeugd - witte & gele gordels 
Ma 25/05/2015 : geen training - sporthal gesloten 
Za 30/05/2015 : clubexamen jeugd - vanaf oranje gordel 
 



Agenda juni 2015 
 
Za 06/06/2015 : Samoerai barbecue 2015 (Zaal Genadedal - Kessel-Lo) 
Di 09/06/2015 : geen training - jaarlijkse sluiting sporthal Kessel-Lo 
Di 16/06/2015 : geen training - jaarlijkse sluiting sporthal Kessel-Lo 
Do 18/06/2015 : Algemene ledenvergadering 
Ma 22/06/2015 : clubexamen volwassenen & 35+ 
Di 23/06/2015 : geen training - jaarlijkse sluiting sporthal Kessel-Lo 
Di 30/06/2015 : geen training 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

Partners 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.chinacapital.be/
http://www.samoerai-leuven.be/
http://www.vriends.be/
http://www.hotelaxis.be/travel/nl/index.asp
http://www.mammamia.be/n_base.html


 
 

 
 
 

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 

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. 
 

http://www.samoerai-leuven.be/
mailto:nieuwsbrief@samoerai-leuven.be
http://www.tibecom.be
http://www.kaffaat.be/
http://www.brittoflex.be/

