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Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
 
In de maand juni vallen de meeste dinsdagtrainingen weg omdat de sporthal in 
Kessel-Lo gesloten is voor jaarlijks onderhoud. 
 
Gedurende de maand juli zijn er geen karatetrainingen en in augustus zal er enkel 
getraind worden op dinsdagen en donderdagen, te beginnen vanaf donderdag 
6 augustus 2015. 
 
Er zijn wel conditietrainingen voorzien in juli-augustus. 
 
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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Joost Waeterloos – 1e dan 
 
Joost Waeterloos nam op 10 mei 2015 deel aan het shodan shiken examen van de 
VKFM en is geslaagd voor zijn 1e dan examen. Wij wensen hem proficiat voor deze 
knappe prestatie ! 
 

 
 

 
 



 
 
 

Resultaten examens jeugd 
 
Op 23 en 30 mei gingen de clubexamens voor de jeugd door. 
Hieronder de geslaagden die een hogere kyu-graad behaalden : 
 
Het clubexamen voor volwassenen en 35+ gaat door op maandag 22 juni 2015. 
 

 
 

 7e kyu 
 
Dierickx Seppe 
Laghmouchi Wilsaal 
Lambrechts Quint 
Nassiri Mahamed Rida 
Tamm Mathijs 
 
 
 
 



 

 6e kyu 
 
Evenepoel Jochen 
El Yousfi Wasim 
Uyttebroeck Nele 
Waeterloos Matisse 
 

. 5e kyu 
 
Geldof Luka 
Van Wynsberge Adam 
 

 4e kyu 
 
Nassiri Marwa 
Yu Christophe 
 

 3e kyu 
 
Waeterloos Timon 
Willems Vu 
 

 1e kyu 
 
Hellemans Lissa 
 

 

 
 



Competitieresultaten 
 
8e Rotterdam Cup – kumite – 31 mei 2015 (Rotterdam – Nederland) 
 

 
Jelena Lakovic : 2e plaats – U14 +48kg 

Connor Stalpaert : 2e plaats - junioren -68kg 
Robbe Vandeuren : 3e plaats - junioren +68kg 

 

 



 

Elites VFKM 
 
De goede resultaten van de laatste maanden van Jelena Lakovic, Connor Stalpaert 
en Robbe Vandeuren werden ook opgemerkt door de Vlaamse Karate Federatie : 
ondertussen werden zij ook opgeroepen om deel uit te maken van de Vlaamse 
selectie als B-atleet en om deel te nemen aan de elitetrainingen van de federatie. 
 

 
 

 

 



 
 

Foto’s uit Japan in deze nieuwsbrief 
 
De foto’s in deze nieuwsbrief zijn van Felice Beato. 
 
Felice Beato (1832-1909), een Italiaanse fotograaf met Britse nationaliteit uit de 
19de eeuw, was een van de eerste westerlingen die foto’s nam in Oost-Azië. 
Ook was hij één van de eerste en bekendste oorlogsfotografen van zijn tijd. 
 
In de zomer van 1863, na zijn reis door China, arriveerde hij samen met zijn vriend 
Charles Wirgman in Japan. De twee startten een fotostudio in Yokohama die ze 
"Beato & Wirgman, Artists and Photographers” noemden. Wirgman maakte 
illustraties van Beato’s foto’s, terwijl Beato enkele van diens schetsen en andere 
werken fotografeerde. Hun studio zou door de jaren heen een van de meest 
bekendste en winstgevende van Yokohama worden. 
 
Binnen het jaar standaardiseerde Beato het formaat van zijn foto’s en begon hij, 
als eerste in Japan, foto’s in albums te verkopen. 
Er werden zowel complete albums (100 foto’s) als halve albums (50 foto’s) 
te koop aangeboden. 
 
Voor zijn beste klanten maakte Beato albums bestaande uit twee verschillende 
collecties. 
De eerste collectie, “Native Types” genaamd bevatte 100 (hand-)gekleurde 
portretten en genrewerken. 
 
De tweede collectie, die hij “Views of Japan” doopte, bestond eveneens uit 100 
exemplaren, maar dit waren niet-gekleurde foto’s van landschappen en steden. 
 

 
 
 

 
 
 



Nieuws - kalender 
 

KARATETRAININGEN JULI-AUGUSTUS 2015 - ZOMERSTOP 
 
juli 2015 : geen trainingen 
 
augustus 2015 : 
 
training van 18u00 tot 19u30 in VECHTSPORTZAAL SPORTHAL KESSEL-LO 

 
* donderdag 6 augustus 2015 
* dinsdag 11 augustus  015 
* donderdag 13 augustus 2015 
* dinsdag 18 augustus 2015 
* donderdag 20 augustus 2015 
 

CONDITIETRAININGEN 
 
Geen conditietrainingen in juni 2015 ingevolge schoolexamens 
 
Conditietrainingen juli 2015 – Park Heuvelhof Kessel-Lo 
van 18u00 tot 19u30 : 
 
* woensdag 1 juli 2015 
* maandag 6 juli 2015 
* woensdag 8 juli 2015 
* maandag 13 juli 2015 
* woensdag 15 juli 2015 
 
Conditietrainingen augustus 2015 – Park Heuvelhof Kessel-Lo 
van 18u00 tot 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 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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/


 
 

 
 

 
 

 
 
 

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.hotelaxis.be/travel/nl/index.asp
http://www.mammamia.be/n_base.html
http://www.tibecom.be
http://www.kaffaat.be/
http://www.brittoflex.be/

