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Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
De eerstvolgende weken staan er weer een heleboel activiteiten op de agenda : 
op woensdag 30 september en zaterdag 3 oktober 2015 zijn er de 
vriendentrainingen en op zaterdag 17 oktober 2015 gaat onze jaarlijkse 
gemeenschappelijke training door. 
 
Op zaterdag 31 oktober 2015 sluiten we de maand af met feest ter gelegenheid 
van ons 45-jarig bestaan. Vergeet niet om je tijdig in te schrijven ! 
 
Een hoogtepunt voor de club wordt opnieuw het International Belgian Open, 
dat wij voor de tiende maal organiseren op zondag 15 november 2015. 
De briefing voor de medewerkers gaat dit jaar door op maandag 26 oktober 2015 
om 20u00 in Sportoase. 
 
In deze nieuwsbrief kan u ook de evolutie van ons clublogo ontdekken. Het huidige 
logo werd gecreëerd door sensei Rudi Holemans. Het straalt voornamelijk de spirit 
van de Japanse krijger uit. Het is een strak symbool met een martiale meerwaarde 
waar we ons als karateka graag mee willen identificeren. Het is geïnspireerd op de 
kabuto (= samoeraihelm), een uniek attribuut van de hogere samoerai, meer 
bepaald de helm van Oda Nobunaga. 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 
 

 
 

Aanpassing exameneisen & gradensysteem jeugd 
 
Beste Karateka, beste Ouders, 
 
Vanaf dit nieuwe sportseizoen zijn er, voor de jeugd, een tweetal wijzigingen naar 
de exameneisen en het gradensysteem toe. 
 
1. Om de kwaliteit van ons karate-do in de club op een voldoend hoog niveau te 
houden zal er in de toekomst worden verwacht dat de jongeren die voor de sprong 
naar de 4de kyu-graad (blauwe gordel) examen afleggen, het minimum aantal van 
25 trainingen dienen te halen dat is vastgelegd in onze exameneisen. 
 



 
Het spreekt voor zich dat dit eveneens geldt voor de overgang naar de 3de kyu 
(1ste bruine graad), de 2de kyu (2de bruine graad) en de 1ste kyu-graad (3de 
bruine graad). In deze gevallen zal het tekort aan trainingen enkel nog worden 
gedelibereerd indien er sprake is van inactiviteit wegens ziekte of ongeval tijdens de 
voorbereidende periode van de karateka die normaliter veel traint. 
 
Voor de lagere graden 7de kyu (geel), 6de kyu (oranje) en 5de kyu (groen) 
verandert er voorlopig niets aan het huidige systeem en zal een karateka met net te 
weinig trainingen worden gedelibereerd zodat hij kan deelnemen aan het examen 
voor de volgende kyu-graad. 
 
2. Indien de karateka slaagt in zijn examen wordt een gradatie toegevoegd aan de 
kleur van de gordel (kyu-graad) onder de vorm van één zwart streepje of een 
tweede zwarte streepje op de gordel (+ de vermelding in zijn vergunningsboekje). 
Indien hij/zij al een tweede zwarte streepje behaalde verandert de karateka van 
kyu-graad en veranderd bijgevolg de kleur van zijn gordel. Dit is de huidige gang 
van zaken. 
 
In de toekomst wordt het tweede zwarte streepje vervangen door een 
tweekleurige gordel. Met andere woorden van gele gordel naar oranje gordel 
geeft dit het volgende: geel, geel met een streepje, een geel/oranje gordel en ten 
slotte oranje gordel. 
 
Het voordeel van deze werkwijze is tweevoudig. Het geeft onze jonge karateka’s 
een extra motivatie want zij worden er visueel aan herinnerd dat de volgende kyu-
graad er zit aan te komen. Een bijkomend belangrijk voordeel is dat de trainers met 
één oogopslag het niveau van de karateka en de groep kan bepalen (erg handig 
wanneer de groep vrij groot is en er meerdere trainers zijn). 
 
Mochten er hier nog vragen over zijn aarzel dan niet mezelf of een sempai hierover 
aan te spreken. Alvast bedankt voor de medewerking. 
 
Sensei 
 

 
 

 



 
 

Feest 45 jaar Samoerai Leuven 
 
Zaal Berkenhof – 31 oktober 2015 – 19u00 
 

 
 

Onze club bestaat 45 jaar en dat gaan we vieren. 
Afspraak in een zeer aangenaam kader : Zaal Berkenhof (Ruisbroekstraat 24 te 
3360 Bierbeek) op zaterdag 31 oktober 2015 om 19u00. 
 
Wij hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn om deze verjaardag mee te vieren. 
 



 
 

Op het menu : 
 
Verwelkoming en ontvangstaperitief : aperitief met hapjes 
 
Berkenhofbuffet : dit buffet vangt aan met soep opgediend aan tafel; nadien 
wordt men begeleid naar het buffet met een variatie aan lekkere koude en warme 
gerechten. 
 
Dessertenbuffet : een waaier aan huisbereide nagerechten, roomijs, verse 
vruchten, vruchtenbereidingen alsook een assortiment Belgische en Franse kazen. 
 
Dranken : huiswijnen waters en dranken inbegrepen tot en met het warm buffet. 
Koffie en thee zijn ook inbegrepen bij het dessert. Andere dranken vanaf 
dessertenbuffet zijn zelf te betalen 
 
Prijs per persoon : € 55,00 per volwassene en € 25,00 voor kinderen -12jaar. 
 
Inschrijven voor 15 oktober 2015 :  
 

* via de website : klik op de link op de homepagina 
* via e-mail bij ludo.binnard@samoerai-leuven.be 

 
 

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


 
 

 
 
 

Vriendjestrainingen 
 
Woensdag 30 september 2015 & zaterdag 3 oktober 2015 
 

 
 
Heb jij je vriend of vriendin al eens verteld hoe tof karate-do is ? Hebben zij zin 
om eens een keertje te komen meetrainen en om karate-do te ontdekken ? 
 
Dat kan in onze club tijdens de speciale trainingen van woensdag 30 september 
2015 (18u00-19u00) en zaterdag 3 oktober 2015 (10u00-11u30) in onze dojo 
in  Sportoase (polyvalente zaal – verdieping -1). 
 
Die dagen kunnen je vrienden gratis komen meetrainen en kan jij ze laten 
zien hoe leuk karate is ! 
 
 

 



 
 
 

Gemeenschappelijke training 
 

Zaterdag 17 oktober 2015 – Sportoase – 10u00-11u30 
 
In onze club wordt er op verschillende dagen en in verschillende groepen getraind. 
Om elkaar beter te leren kennen en om het clubgevoel te versterken, organiseren 
we jaarlijks een gemeenschappelijke training waar iedereen eens samen kan 
trainen : jongeren, volwassenen, 35-plussers... 
Tijdens deze training nemen we ook onze jaarlijkse groepsfoto 
 

 
Foto 2014 

 
 

 



 
 

Competitieresultaten 
 
Europees kampioenschap Wado - WIKF – Denemarken 
25-27 september 2015 
 

 
 
Lisa Bracke  
3e plaats - kumite dames senioren (-61 kg) 
2e plaats – kumite team dames senioren 
5e plaats - kumite dames senioren (open) 
 



Robbe Vandeuren 
3e plaats – kumite heren senioren (-84 kg) 
 
Stalpaert Kieran 
5e plaats - kumite jongens kadetten (-63 kg) 
 
Stalpaert Connor 
5e plaats - kumite heren junioren (-61 kg) 
 

 

 
 

Nieuws - kalender 
 
Wijziging training maandag 26 oktober 2015 
 
Op maandag 26 oktober 2015 gaat de briefing voor de medewerkers van het 
Belgian Open door. De training wordt bijgevolg verplaatst naar donderdag 29 
oktober 2015 (Sportoase – van 19u00 tot 21u00). 
 
Agenda oktober 2015 
 
Za 03/10/2015 : vriendentraining (Sportoase 10u00-11u30)  
Do 08/10/2015 : kadertraining 
Za 17/10/2015 : gemeenschappelijke training (Sportoase 10u00-11u30) 
Zo 25/10/2015 : Beker van Hoeselt 2015 (Sportcentrum Ter Kommen - Hoeselt) 
Ma 26/10/2015 : geen training - briefing medewerkers Belgian Open 2015 
Za 31/10/2015 : Beker van Kortenberg 2015 (kata) (Sporthal - Erps-Kwerps) 
Za 31/10/2015 : Feest 45 jaar Samoerai (Berkenhof Bierbeek) 
 
Agenda november 2015 
 
Vr 06/11/2015 : stage WIKF (Sporthal De Kimpel - Bilzen) 
Za 07/11/2015 : stage WIKF (Sporthal De Kimpel - Bilzen) 
Wo 11/11/2015 : geen training (sporthal gesloten) 
Zo 15/11/2015 : International Belgian Open 2015 (Sportoase Leuven) 
 
Data volgende clubexamens :  
 
Za 09/01/2016 : examen jeugd - witte & gele gordels 
Za 16/01/2016 : examen jeugd - vanaf oranje gordel 
Za 28/05/2016 : examen jeugd - witte & gele gordels 
Za 04/06/2016 : examen jeugd - vanaf oranje gordel 
Ma 20/016/2016 : examen volwassenen & 35+ 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

Partners 
 

   
 

http://www.chinacapital.be/
http://www.vriends.be/


   
 

   
 

    
 

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

