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Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
Op zaterdag 14 maart 2015 is het onze jaarlijkse familietraining van 10u00 tot 
11u30 in Sportoase. 
 
Vergeet niet om je in te schrijven voor onze Samoerai Steakdag die doorgaat op 
zondag 15 maart 2015 ! 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 
 

 



 

Familietraining – 14 maart 2015 
 
Zaterdag 14 maart 2015 – SPORTOASE – 10u00 – 11u30 
 
Op zaterdag 14 maart 2015 is het onze jaarlijkse familietraining. Deze training 
gaat door van 10u00 tot 11u30 in Sportoase. 
 
Die dag kan je familie gratis komen meetrainen en kennismaken met karate-do : 
breng dus je man, vrouw, ouders, broer, zus, opa, oma, enz. mee om te komen 
meetrainen. 

 

 
 

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 : 
 
* via onze website 
* 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 ! 
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Competitieresultaten 
 
Belgisch kampioenschap BKF multistijl – kumite – 1 maart 2015 
 

 
2e plaats : Jelena Lakovic  - miniemen +47kg 
3e plaats : Connor Stalpaert – kadetten -63kg 

 
 
Barbarossa Cup – Kaiserslautern (Duitsland) – kumite – 14 februari 2015 
 

 
1e plaats : Jelena Lakovic –miniemen 

1e plaats : Connor Stalpaert – kadetten 
3e plaats : Kieran Stalpaert – kadetten 
2e plaats : Robbe Vandeuren - junioren 

 



 
 
 
Clubkampioenschap kata – 7 februari 2015 
 

 
CATEGORIE JEUGD - WIT 
1e plaats : Grace McIntyre 
2e plaats : Seppe Dierickx 

3e plaats : Mohamed Rida Nassiri 
3e plaats : Felix Cunningham 

 

 
CATEGORIE JEUGD - GEEL 

1e plaats : Lucia Cielen 
2e plaats : Kenza Steenbergen 

3e plaats : Rigo Dendas 
3e plaats : Jasper Cielen 

 



 

 
CATEGORIE JEUGD – ORANJE/GROEN 

1e plaats : Dawid Kostecki 
2e plaats : Mohamed Abdelrahim 

3e plaats : Mohamed El Yousfi 
3e plaats : Omayma El Yousfi 

 

 
CATEGORIE JEUGD – BLAUW/BRUIN 

1e plaats : Jeffrey Somers 
2e plaats : Jarno Waeterloos 
3e plaats : Connor Stalpaert 
3e plaats : Lissa Hellemans 

 



 
CATEGORIE 35+ - WIT/ORANJE 
1e plaats : Adri Van Der Vurst 
2e plaats : Dieter Verhaegen 

3e plaats : Jean-François Boone 
 

CATEGORIE 35+ - GROEN/BRUIN 
1e plaats : Tony Tallon 
2e plaats : Els Geerts 

3e plaats : Veronique Verbert 
3e plaats : Arthur Yu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memorial Van Reybrouck – kumite – 1 februari 2015 
 

 
2e plaats : Jelena Lakovic - miniemen meisjes open 

1e plaats : Kieran Stalpaert - kadetten jongens -56kg 
2e plaats : Connor Stalpaert - kadetten jongens +56kg 

 
Vlaams kampioenschap VKFM – kumite – 31 januari 2015 
 

 
2e plaats : Jelena Lakovic 

3e plaats : Kieran Stalpaert 
1e plaats : Jeffrey Somers 

3e plaats : Connor Stalpaert 
3e plaats : Robbe Vandeuren 

 



 
 

 
 
 

Agenda - kalender 
 
Agenda maart 2015 
 
Zo 01/03/2015 : Belgisch kampioenschap BKF (kata & kumite) (Namen) 
Za 14/03/2015 : Familietraining (Sportoase 10u00-11u30) 
Zo 15/03/2015 : Samoerai Steakdag 2015 
Za 21/03/2015 : VKFM-Lentekriebelstage (Sporthal - 9280 Lebbeke) 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 

Partners 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

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 

http://www.samoerai-leuven.be/
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
http://www.traagwater.eu/
http://www.tibecom.be
http://www.kaffaat.be/
http://www.brittoflex.be/


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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