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Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
Het bestuur en de trainers van Karateclub Samoerai Leuven wensen u en uw familie 
het allerbeste voor 2015. Wij danken iedereen die het afgelopen jaar zijn steentje 
heeft bijgedragen en de club heeft ondersteund. 
 
De eerste training van het nieuwe jaar na de Kerststop gaat door op maandag 
5 januari 2015. Onze jaarlijkse Samoerai-steakdag ligt al vast : namelijk op 
zondag 15 maart 2015... noteer alvast deze datum in uw agenda ! 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 
 

 
 



Emiel Peeters : 2e dan 
 
Trots melden wij dat Emiel Peeters op zondag 14 december 2014 deelnam aan het 
VKFM-examen voor 2e dan en dat hij met glans geslaagd is ! Wij feliciteren onze 
sempai met deze schitterende prestatie ! 
 

 
 

 
 

 



Examens jeugd 
 
De volgende examens voor de jeugd gaan door op : 
 
* zaterdag 10 januari 2015 : witte en gele gordels 
* zaterdag 17 januari 2015 : 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. 
 

 

 
 



 

Clubkampioenschap kata 
 
Op zaterdag 7 februari 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 gordels 
* vanaf groene gordel 
 
- 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 4 februari 2015 ! 
 
Supporters zijn welkom en wij wensen iedereen veel plezier en succes toe ! 
 
 

 



 
 

Samoerai steakdag 
 
Zondag 15 maart 2015 - van 12u tot 19u 
Parochiezaal Winksele-Delle – Mechelsesteenweg 
 
Onze club organiseert op zondag 15 maart 2015 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 
* steak witloofsaus  nieuw !! 
* 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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VKFM Winterstage – zondag 8 februari 2015 
 
 

 
 
 

 



 
 

Competitieresultaten 
 
5th Battle of the teams – 6 december 2014 - Rotterdam 
 

 
2e plaats - categorie junioren heren 

A. Bakihoui (Le Chardon)- Robbe Vandeuren – E. Okimela. (Le Chardon) 
 

 



 
 
 

Agenda - kalender 
 
Agenda januari 2015 
 
Za 03/01/2015 (11u00-12u30) : conditie/kracht/kumite-training 
Za 10/01/2015 : Clubexamen jeugd - witte & gele gordels 
Za 17/01/2015 : Clubexamen jeugd - vanaf oranje gordel 
Vr-Zo 23-25/01/2015 : Open de Paris 2015 
Za 31/01/2015 : VKFM - Vlaams Kampioenschap (kata & kumite - Schoten) 
 
Agenda februari 2015 
 
Zo 01/02/2015 : Mémorial Van Reybrouck (kumite - Ransart) 
Za 07/02/2015 : Clubkampioenschap kata (Sportoase) 
Zo 08/02/2015 : VKFM-Winterstage (Sportcentrum - Genk) 
Vr-Zo 06-08/02/2015 : EKF - EK junioren & kadetten (Zwitserland) 
Di 17/02/2015 : Carnaval training 
 

 
 

Partners 
 

 

http://www.chinacapital.be/
http://www.samoerai-leuven.be/
http://www.vriends.be/


 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

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. 

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

