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Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
In augustus zal er enkel getraind worden op dinsdagen en donderdagen van 
18u00 tot 19u30 in de Vechtsportzaal van de Sporthal te Kessel-Lo, te 
beginnen vanaf donderdag 6 augustus 2015. Er zijn bovendien ook 
conditietrainingen voorzien in augustus in Park Heuvelhof te Kessel-Lo. 
 
Vanaf maandag 24 augustus 2015 hervatten de karatetrainingen terug op de 
gewone uren en dagen. Gelieve de kalender in deze nieuwsbrief of op onze website 
te raadplegen. 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 



Overlijden sensei Hironori Otsuka II 
 
Met spijt melden wij het overlijden van sensei Hironori Otsuka II op 26 juni 2015. 
 
Sensei Hironori (Jiro) Otsuka (10e dan) werd geboren op 24 februari 1934 in Tokyo 
en was de zoon van sensei Hironori Otsuka Meijin, de stichter van de Wado-Ryu 
karatestijl. Hij werd opgeleid in verschillende martiale kunsten (Iaido, Kendo, Judo, 
Aikido, Kenpo,..) en vergezelde zijn vader tijdens zijn vele reizen om Wado-Ryu 
karate te ontwikkelen. 
 
Toen zijn vader in 1982 stierf, volgde sensei Jiro Otsuka hem op als Grootmeester 
en leider van zijn school, de Wado-ryu Karate-do Renmei. 
 

 
 

 

 
 



 
 
 
 

Feest 45 jaar Samoerai Leuven 
 
 
Onze club bestaat dit jaar reeds 45 jaar ! We vieren dit op 31 oktober 2015 in 
Zaal Berkenhof te Bierbeek met lekker eten en drinken. 
 
Meer info volgt later, maar noteer alvast deze datum in uw agenda ! 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Belgian Open 2015 
 

 
 

De traditie gaat voort : onze club zal de Leuvense Sportoase opnieuw en 
ondertussen al voor de tiende keer voor een dag ombouwen in een “karate-oase”. 
 
Na de succesvolle organisatie van dit internationaal toernooi de afgelopen negen 
jaar richten we, in opdracht van de Vlaamse Karate Federatie (VKFM) en in 
samenwerking met de Belgische Karate Federatie (BKF), reeds voor de tiende maal 
het grootste officiële Belgische karatetornooi in : het International Belgian Open. 
 
Dit tornooi gaat door op zondag 15 november 2015 in de Arenazaal van 
Sportoase Leuven, in samenwerking met de stad Leuven en met de steun van het 
Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). 
 
Het gaat om een jaarlijks kumitekampioenschap, officieel erkend door de Wereld 
Karate Federatie (WKF). Het evenement startte in 2006 met 361 kampers en het 
aantal atleten groeide elk jaar. Sinds de editie 2009 wordt het aantal deelnemers 
beperkt tot een maximum van 700 en richtte het zich tot 5 leeftijdscategorieën : 
van preminiemen tot en met senioren (jongens/heren en meisjes/dames). 
Voor dit jaar wordt ook de categorie pupillen extra toegevoegd. 
 
Elk jaar is de Arenazaal van Sportoase het verzamelpunt voor karateka’s uit een 
vijftiental verschillende landen waar zij zich meten met de beste Belgische atleten. 
Ook de karateka’s van onze club laten zich elk jaar opmerken op dit tornooi. 
 

 

 



 
 

Resultaten examens volwassenen 
 
Op maandag 22 juni 2015 ging het clubexamen voor de volwassen en 35+ door. 
Hieronder de geslaagden die een hogere kyu-graad behaalden : 
 

 7e kyu 
 
Astrid Van Gelder 
Carolyn Vangenechten 
Nathalie Marin Baldo Vink  
 
 

 6e kyu 
 
Marc Van Gelder 
Willy Debrauwer 
 
 

 5e kyu 
 
 
Adriaan Van Der Vurst 
Dieter Verhaegen 
Emily Geuvens 
Erwin Vloebergh 
Jean-François Boone 
 
 

 4e kyu 
 
Michaël Smets 
 
 

 3e kyu 
 
Arthur Yu 
Tony Tallon 
 
 

 2e kyu 
 
Ron Podgurski 
 
 

 1e kyu 
 
Philippe Van Hamme 
Veronique Verbert 
 

 



 
 

EK WIKF 2015 - Denemarken 
 

 
 

Van 23 tot 27 september 2015 gaat het Europees Kampioenschap WIKF Wado-
karate door in Denemarken. Ook dit jaar zal België met een grote delegatie 
aanwezig zijn en van onze club zijn de volgende kampers geselecteerd : 
 
* Somers Jeffrey :  kumite – categorie -61kg 
* Stalpaert Kieran : kumite -  categorie -63 kg & open & team 
* Lakovic Jelena :  kumite – categorie +54 kg & open & team 
* Stalpaert Connor :  kumite – categorie –61 kg & open 
* Vandeuren Robbe : kumite – categorie –84 kg & open & team 
* Bracke Lisa :  kumite – categorie –61 kg & open & team 
 



 

 
 

Foto’s in deze nieuwsbrief : Samurai cinema 
 
Samoerai cinema, die zowel chanbara (actiegerichte zwaard-strijd films) en de 
historische jidai-geki films bevat, richt zich op de nationaal gemythologiseerde 
samoeraikrijgers van de twaalfde tot de zestiende eeuw. Net als de Amerikaanse 
western, leent de samoeraifilm zich voor verhalen van loyaliteit, wraak, romantiek, 
dapperheid en de neergang van een traditionele manier van leven. 
 

 
 
Akira Kurosawa's samoerai films zijn misschien wel de meest invloedrijke geweest, 
zowel in Japan als over de hele wereld. De grote variëteit van zijn benaderingen 
- de epische omvang van “Seven Samurai”; de zwarte humor van “Yojimbo”; de 
poëtische-wanhoop van “Ran” - , heeft generaties filmmakers beïnvloed, waaronder 
George Lucas en Quentin Tarantino. 
 
Sleutelwerken van het genre, in de meer traditionele vorm, zijn ook Masaki 
Kobayashi's “Samurai Opstand”, Masahiro Shinoda's “Samurai Spy”, en Hiroshi 
Inagaki's “Musashi Miyamoto”, het eerste deel van zijn epische “Samurai Trilogy”. 
 
meer info : https://www.criterion.com/explore/19-samurai-cinema 
 
 

 

https://www.criterion.com/explore/19-samurai-cinema


 
 

Nieuws - kalender 
 
Agenda augustus 2015 : 
 
Karatetrainingen – vechtsportzaal Sporthal Kessel-Lo - 18u00-19u30 
 
* donderdag 6 augustus 2015 
* dinsdag 11 augustus  015 
* donderdag 13 augustus 2015 
* dinsdag 18 augustus 2015 
* donderdag 20 augustus 2015 
 
Conditietrainingen – Park Heuvelhof Kessel-Lo - 18u00-19u30 
 
* maandag 3 augustus 2015 
* woensdag 5 augustus 2015 
* maandag 10 augustus 2015 
* woensdag 12 augustus 2015 
* maandag 17 augustus 2015 
* woensdag 19 augustus 2015 
* maandag 24 augustus 2015 
* woensdag 26 augustus 2015 
* maandag 31 augustus 2015 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wijzigingen locaties trainingen in september 2015 
 
* Wo 09/09/2015 : training in Sporthal Kessel-Lo - lokaal B (18u00-19u00) 
* Do 10/09/2015 : training in Sporthal Kessel-Lo - lokaal B (18u00-20u00) 
* Za 12/09/2015 : training in Sporthal Kessel-Lo - vechtsportzaal (10u00-12u00) 
 
Agenda september 2015 
 
Za 12/09/2015 : Lion Cup 2015 (Strassen - G.H. Luxemburg) 
Wo-Zo 23-27/09/2015 : WIKF - EK Wado (Holstebro - Denemarken) 
Wo 30/09/2015 : vriendentraining (Sportoase 18u00-19u00) 
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http://www.chinacapital.be/
http://www.vriends.be/
http://www.brittoflex.be/
http://www.mammamia.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. 

 

mailto:nieuwsbrief@samoerai-leuven.be
http://www.tibecom.be/
http://www.hotelaxis.be/travel/nl/
http://www.jesvastgoed.be/
http://www.boobooprints.be

