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Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
Op 31 oktober 2015 vierden wij het 45-jarig bestaan van de club in zaal Berkenhof : 
het werd een gezellige avond in een aangenaam kader met lekker eten en leuke 
verrassingen. 
 
Het 10e Belgian Open op 15 november 2015 wordt opnieuw een voltreffer. 
Al snel werd de limiet van 500 deelnemers opgetrokken en momenteel zijn er 
660 inschrijvingen uit 20 verschillende landen ! Het aantal wedstrijdvloeren 
ging bijgevolg ook van vijf naar zes. 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 
 
 

 
 
 
 
 



Sporttassen Samoerai Leuven 
 
Het lijkt nog veraf maar weldra staan de feestdagen voor de deur. 
Dan is het ook de tijd om te denken aan kadootjes of gewoon om iets te kopen voor 
jezelf omdat je het wel verdient ! 
 
Daarom kan je een rugzakje of sporttas bestellen met het logo van de club 
en/of met je eigen naam. 
 
Hieronder vindt u de verschillende modellen. Het logo en/of uw naam zullen in witte 
opdruk zijn met de zwarte achtergrond van de tas. 
 
 

RUGZAKJE 
 

 
 

Kleur : zwart 
Afmetingen : 32x42x12 cm 

Bedrukking : vooraan 
Opdruk naam mogelijk : vooraan - klein of groot 

Prijs : 14,00 € 
 
 

SPORTZAKKEN 
 

   
 

De sportzak (zonder wieltjes) is ideaal voor de regelmatige sporter en biedt plaats 
voor de sportkledij en douchegerief. 

Deze zak heeft ook een afzonderlijke plaats om de schoenen in op te bergen. 
Kleur : zwart 

Afmetingen : 62x29x30 cm (maat 1 ) of 55x29x30 cm (maat 2 ) 
Bedrukking : bovenaan 

Opdruk naam mogelijk : bovenaan - klein of groot 
Prijzen : maat 1 = 25,00 € / maat 2 : 23,00 € 

 
 
 
 
 



 
GROTE SPORTZAK MET WIELTJES 

 
 

De grote sportzak met wieltjes is perfect voor de sporters onder ons die 
regelmatig mee doen aan tornooien en biedt voldoende plaats voor sportkledij, 

bescherming, douchegerief en reservekledij. 
Kleur : zwart 

Afmetingen : 70x30x31 cm 
Bedrukking : bovenaan 

Opdruk naam mogelijk : bovenaan - klein of groot 
Prijs : 42 € 

 
Hoe bestellen ? 
 
Door middel van het bestelformulier in bijlage van deze nieuwsbrief. 
Bestellen kan tem 1 december 2015.  
Gelieve uw ingevuld bestelformulier te bezorgen aan Anita Van Loo of Dirk 
Beersaerts of mail het naar ludo.binnard@samoerai-leuven.be 
Gelieve het totaalbedrag van uw bestelling over te schrijven op volgend 
rekeningnummer : BE36 7340 3195 9081 met duidelijke vermelding van de naam 
die u hebt vermeld op het bestelformulier. 
Indien op 1 december geen betaling ontvangen is, kunnen we uw bestelling niet 
meer plaatsen. 

 

 

mailto:ludo.binnard@samoerai-leuven.be


 

Competitieresultaten 
 
Beker van Hoeselt – kumite – 25 oktober 2015 
 

 
1e plaats : Dawid Kostecki - jongens 8/9 jaar PLUS 

2e plaats : Jelena Lakovic - meisjes 14/15 jaar PLUS 
2e plaats : Connor Stalpaert - jongens 16/17 jaar PLUS 
3e plaats : Robbe Vandeuren - jongens >18 jaar PLUS 

 
Beker van Kortenberg – kata – 31 oktober 2015 
 

 
3e plaats : Rigo Dendas (geel 6-7 jaar) 

3e plaats : Amira Steenbergen (geel 12-13 jaar) 
1e plaats : Dawid Kostecki (oranje jongens 8-9 jaar) 

2e plaats : Jochen Evenepoel (oranje jongens 8-9 jaar) 
3e plaats : Omayma El Yousfi (oranje meisjes 8-9 jaar) 



1e plaats : Wolf De Martelaere (oranje 12-13 jaar) 
3e plaats : Adham Soliman (oranje 8-9 jaar) 

3e plaats : Bram Beersaerts (groen 12-13 jaar) 
2e plaats : Marie Millet (blauw meisjes 11-12 jaar) 

1e plaats : Marwa Nassiri (blauw meisjes 13-15 jaar) 
1e plaats : Carolynn Vangenechten (geel +18 jaar) 

3e plaats : Dieter Verhaegen (groen +16 jaar) 
3e plaats : Adri Van der Vurst (groen +16 jaar) 

 
 

 
 

Inschrijven voor activiteiten 
 
Wij vestigen nog eens aandacht op de inschrijvingsprocedure voor wedstrijden, 
kampioenschappen en stages. 
 
* Om in te schrijven voor een kampioenschap gaat u naar de website van onze club. 
* Ga vervolgens naar de activiteit waarvoor u wenst in te schrijven en klik deze aan. 
* U wordt nu doorverwezen naar de inschrijvingspagina. 
* Vul al de gevraagde onderdelen in. 
* Bij deelname kumite is het van groot belang dat u het juiste gewicht doorgeeft. 
   Een foutief gewicht kan als gevolg hebben dat deelname aan het kampioenschap 
   door de organisatie wordt geweigerd. 
* Vergeet niet de algemene voorwaarden te lezen en af te vinken 
* Indien u al de vereiste gegevens hebt ingegeven klikt u op “verzenden” 
* U zal een mail ontvangen met een overzicht van uw inschrijving - indien u geen 
   extra mail ontvangt voor wijziging of weigering wordt de inschrijving opgenomen 
   volgens de opgegeven informatie. 
 
De trainers hebben steeds het recht een inschrijving te weigeren. 
 
Er is een specifiek rekeningnummer bestemd voor betalingen voor inschrijvingen 
voor competities en stages : BE52 0015 3931 3309 (op naam van KC Samoerai 
Leuven - A. Wouterstraat 150 - 3012 Wilsele). 
 
Het bijhorende bedrag dient ten laatste op de afsluitingsdag van de inschrijving 
overgemaakt te worden met mededeling : kampioenschap/stage + naam.  
 
Indien het bedrag niet tijdig is overgemaakt, kan de inschrijving alsnog geannuleerd 
worden door de club. 
 
Voor info over je inschrijvingen etc. kan je steeds terecht bij Rudi Bruyneel 
(rudi.bruyneel@samoerai-leuven.be). 
 

 
 
 

http://www.samoerai-leuven.be/
mailto:rudi.bruyneel@samoerai-leuven.be


 

 
 
 

Nieuws - kalender 
 
 
Conditietrainingen 
 
De conditietrainingen zullen van 2 november 2015 tot 29 februari 2016 
doorgaan op ELKE MAANDAG in de VECHTSPORTZAAL SPORTOASE (unit 3) 
van 18u00-19u00 
 
Meer  info : Vladimir Lakovic – Rachid Haevelaerts 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Agenda november 2015 
 
Vr & Za 06+07/11/2015 : stage WIKF (Bilzen) 
Wo 11/11/2015 : geen training (sporthal gesloten) 
Zo 15/11/2015 : International Belgian Open 2015 (Sportoase Leuven) 
Za 21/11/2015 : VKFM - Herfststage (Herentals) 
Zo 22/11/2015 : Beker van 't Kamp (Leopoldsburg) 
Za & Zo 28+29 11/2015 : Stage Wayne Otto-Diego Vandeschrick (Luik) 
 
 
Agenda december 2015 
 
Za 19/12/2015 : clubkampioenschap kata (Sportoase) 
Wo 23/12/2015 t/m Zo 03/01/2016 : geen training – Kerststop 
 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Partners 
 

   
 

   
 

   
 

http://www.chinacapital.be/
http://www.vriends.be/
http://www.brittoflex.be/
http://www.mammamia.be/
http://www.tibecom.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.jesvastgoed.be/
http://www.boobooprints.be

