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Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
De tiende editie van het Belgian Open was opnieuw een schot in de roos ! 
Dit succes was mede mogelijk dankzij onze medewerkers die de handen uit de 
mouwen staken en die wij daarvoor dan ook van harte danken. 
 
Het jaar 2015 is bijna ten einde, maar wij hebben nog ons clubkampioenschap 
kata op de agenda staan op zaterdag 19 december 2015 ! 
 
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zal er vanaf woensdag 23 december 2015 tot en 
met zondag 3 januari 2016 geen training zijn. 
 
Het bestuur en de trainers van Karateclub Samoerai Leuven wensen u en uw familie 
alvast prettige eindejaarsfeesten toe. 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 



Herschikking zaterdagtraining vanaf 2016 
 
Vanaf zaterdag 9 januari 2016 herschikken we de zaterdagtrainingen. 
 
De witte en gele gordels zullen trainen van 9u30 tot 10u30, vanaf oranje 
gordel is de training dan van 10u30 tot 12u00. 
 
Van 12u00 tot 12u30 is er nog extra mogelijkheid om kata in te oefenen. 
 
Door deze nieuwe regeling zal er meer ruimte zijn in de zaal en kunnen we een 
betere omkadering van de trainingen garanderen. 
 
 

 

 
 

Clubkampioenschap kata 
 
Op zaterdag 19 december 2015 organiseren we opnieuw een clubkampioenschap 
kata voor de jeugd en voor de volwassenen (35+). Ideaal voor onze beginners om 
eens deel te nemen aan een eerste katacompetitie of als eventuele voorbereiding op 
latere tornooien. Men wordt verdeeld in aparte groepen per graad. Enkel voor 
clubleden ! 
 
Die dag is er bijgevolg geen gewone training. 
 

 
 



 
Praktische info : 
 * Plaats : Sportoase – Polyvalente zaal 
 * Aanwezigheid deelnemers : 9u00 
 * Aanvang : 9u30 (einde ± 12u30) 
 * Categorieën (afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen reeksen 
    samengevoegd worden) : 
 
Jeugd 
 * witte gordels 
 * gele gordels 
 * oranje + groene gordels 
 * blauwe + bruine gordels 
 
35+ : 
 * witte tot en met oranje gordels 
 * vanaf groene gordel 
 
Voor meer informatie kan u bij trainers Guy en Leon terecht. 
 

! Inschrijven : via de website ten laatste op 16 december 2015 ! 
 
Supporters zijn welkom en wij wensen iedereen veel plezier en succes toe ! 
 

 

 
 

Examens jeugd 
 
De volgende examens voor de jeugd gaan door op : 
 
* zaterdag 9 januari 2016 : witte en gele gordels 
* zaterdag 16 januari 2016 : vanaf oranje gordel 
 
Die dagen is er bijgevolg geen gewone training. 
 
Inschrijvingen dienen te gebeuren voorafgaand aan het examen bij de 
respectievelijke lesgever(s) op initiatief van de kandidaat (behalve witte gordels : 
op initiatief van de lesgever). Dit laat ons toe de nodige administratieve 
voorbereidingen op voorhand af te handelen (controle vergunningen, punten, 
leeftijd, aanwezigheden,...). Breng steeds uw vergunningsboekje (VKF) mee ! 
 
 



 
 

 
 
In het voordeel van de karateka’s en om het examen sereen af te handelen 
(zonder hinderlijke GSM-geluiden, flashes van fototoestellen, storende geluiden,...), 
gebeurt dit “achter gesloten deuren”. Wij verzoeken bijgevolg de ouders en andere 
toeschouwers om zich niet te begeven in de ruimte van de dojo achter de spiegels 
waar het examen plaatsvindt. 
 
Indien je vragen hebt in verband met de examens, neem dan gerust contact op 
met de lesgevers. 
 

 

 
 



 
 

Competitieresultaten 
 
Beker van t‘ Kamp - Leopoldsburg – 22 november 2015 
 

 
 

KATA 
 

1e plaats : Marie Millet 
 

KUMITE 
 

1e plaats : Adham Soliman 
2e plaats : Dawid Kostecki 

2e plaats : Marie Millet 
2e plaats : Jelena Lakovic 

3e plaats : Joppe Beersaerts 
3e plaats : Bram Beersaerts 
3e plaats : Kieran Stalpaert 
3e plaats : Connor Stalpaert 

 
 



 
 

Steakdag 2016 
 
Zondag 28 februari 2016 - van 12u tot 19u 
Parochiezaal Winksele-Delle – Mechelsesteenweg 
 
Onze club organiseert op zondag 28 februari 2016 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 € 16,00 : 
* steak natuur 
* steak provençaal 
* steak peperroom 
* steak champignonroom 
* steak witloofsaus 
* vol-au-vent 
* vegetarische steak 
 
Speciaal voor de kinderen aan € 9,00 : 
* kindersteak 
* vol-au-vent 
* 2 curryworsten 
* vegetarische kindersteak 
 
Alles met lekkere frietjes à volonté ! Er is tevens lekker dessert voorzien. 
 
Indien je wil inschrijven : 
 
* via onze website 
* kaarten te koop bij 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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Nieuws - kalender 
 

 
 
Op zondag 27 december 2015 doen we mee aan de Nieuwjaarsloop door het 
historisch stadscentrum die de stad Leuven in samenwerking met Daring Club 
Leuven Atletiek en Tofsport jaarlijks organiseert. 
 
* voor iedereen : leden, ouders, familieleden... 
 
* afstand = 8 km (voor groepsinschrijvingen kan er slechts over 1 afstand 
   gelopen worden) 
 
* Vertrek: Bondgenotenlaan om 10u45 - aankomst: Mgr. Ladeuzeplein 
 
Meer info bij trainer Vladimir Lakovic (vladimir.lakovic@samoerai-leuven.be) 
 
 

mailto:vladimir.lakovic@samoerai-leuven.be


 
Conditietrainingen 
 
Van 2 november 2015 tot 29 februari 2016 doorgaan op ELKE MAANDAG in 
de VECHTSPORTZAAL SPORTOASE (unit 3) van 18u00-19u00 
 
Meer  info : Vladimir Lakovic – Rachid Haevelaerts 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kerststop 2015 
 
GEEN TRAINING : vanaf woensdag 23 december 2015 tot en met 
zondag 3 januari 2016. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Agenda december 2015 
 
Za 05/12/2015 : Sinterklaastraining 
Za 19/12/2015 : clubkampioenschap kata (Sportoase) 
Za 19/12/2015 : 9e Internationale Karate Cup Sittard (Nederland) 
Zo 27/12/2015 : Eindejaarscorrida Leuven 
Wo 23/12/2015 t/m Zo 03/01/2016 : geen training – Kerststop 
 
Agenda januari 2016 
 
Za 09/01/2016 : Clubexamen jeugd : witte & gele gordels 
Za 16/01/2016 : Clubexamen jeugd : vanaf oranje gordel 
Zo 24/01/2016 : WIKF training EK Rotterdam 2016 (Stambruges) 
Za 30/01/2016 : VKFM - Vlaams Kampioenschap (Neerpelt) 
 

 

 



 
 

Partners 
 

   
 

   
 

   
 

http://www.chinacapital.be/
http://www.vriends.be/
http://www.brittoflex.be/
http://www.mammamia.be/
http://www.tibecom.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. 
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http://www.jesvastgoed.be/
http://www.boobooprints.be

