
 
Samoerai nieuwsbrief – mei 2015 

 
Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
Wij wensen iedereen veel succes toe met de clubexamens die deze maand op de 
agenda staan voor de jeugd op 23 en 30 mei 2015. 
 
Onze jaarlijkse Samoerai-barbecue, de ideale manier om samen het karate-
seizoen af te sluiten, gaat door op zaterdag 6 juni 2015. Inschrijven kan je via de 
website of bij een van de bestuursleden. 
 
In de maanden mei en juni valt er regelmatig een training weg omwille van de 
examens, feestdagen of omdat de sporthal gesloten is voor jaarlijks onderhoud. 
Gelieve daarom de kalender in deze nieuwsbrief of op onze website te raadplegen 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 



 
 
 

Geboorte Josse Haevelaerts 
 
 

 
 
Op 13 maart 2015 werd Josse geboren, zoontje van sempai Rachid en zijn 
echtgenote Ienke. Wij wensen de trotse ouders van harte proficiat ! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Examens jeugd 
 
De volgende examens voor de jeugd gaan door op : 
 
* zaterdag 23 mei 2015 : witte en gele gordels 
* zaterdag 30 mei 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. 
 



 
 

 
 

Samoerai Barbecue – 6 juni 2015 
 
Zaterdag 6 juni 2015 – Ontmoetingscentrum Genadedal Kessel-Lo  
 

 
 
Het bestuur van de club nodigt alle leden, ouders en sympathisanten uit op 
de jaarlijkse Samoerai Barbecue op zaterdag 6 juni 2015 vanaf 16u 
in Ontmoetingscentrum Genadedal, Velderblok 2A te 3010 Kessel-Lo. 
 
De prijs voor een volwassene bedraagt € 16,00 en voor een kind jonger dan 12 jaar 
betaalt men € 9,00 (dranken niet inbegrepen). 
 
Inschrijven, ten laatste op 30 mei 2015, kan via de website of bij een van de 
bestuursleden 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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


 
 

Samoerai Leuven op sportdag De Bron 
 
Sempai Sophie Haers verleende haar medewerking tijdens de sportdag van 
basisschool De Bron op de Oude Baan in Leuven en zij liet er de kinderen kennis 
maken met karate. Wij danken Sophie voor haar medewerking aan deze geslaagde 
sportdag. 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 



Competitieresultaten 
 
Open de Luxembourg– kumite – 25 april 2015 - Differdange 
 

 
3e plaats : Robbe Vandeuren 

Male U18 +75kg 
 
Tomodachi Cup – kumite – 19 april 2015 - Zoutleeuw 
 

 
1e plaats: 

Jelena Lakovic 
Kieran Stalpaert 
Connor Stalpaert 

Lisa Bracke 
 

2e plaats: 
Yessin Messaoud 
Miel Vandeginste 

 
3e plaats: 

Dawid Kostecki 
Vu Willems 

Dieter Verhaegen 
 

 



 
 

Nieuws - kalender 
 
Conditietrainingen mei 2015 
 
maandag 04/05/2015 - Park Heuvelhof van 18u30 tot 19u30 
maandag 11/05/2015 - Park Heuvelhof van 18u30 tot 19u30 
maandag 18/05/2015 - Park Heuvelhof van 18u30 tot 19u30 
woensdag 27/05/2015 - Abdij van ‘t Park van 19u00 tot 20u00 
 
Agenda mei 2015 
 
Zo 10/05/2015 : VKFM : Shodan Shiken (Brugge) 
Do 14/05/2015 : geen training - sporthal gesloten 
Za 23/05/2015 : clubexamen jeugd - witte & gele gordels 
Ma 25/05/2015 : geen training - sporthal gesloten 
Za 30/05/2015 : clubexamen jeugd - vanaf oranje gordel 
 
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/
http://www.hotelaxis.be/travel/nl/index.asp
http://www.mammamia.be/n_base.html


 
 

 
 
 

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.tibecom.be
http://www.kaffaat.be/
http://www.brittoflex.be/

