
Samoerai nieuwsbrief – december 2011 

 

Beste, 
 

Bij deze wil ik, uit naam van het bestuur, alle medewerkers bedanken die de 6de 

editie van het  Belgian Open tot een succes hebben gemaakt. Iedereen heeft die dag 

weer het beste gegeven van zichzelf met als doel het karatedo de uitstraling te 

geven die het verdiend. 
 

Het resultaat was naargelang : een gesmeerde organisatie die wordt gewaardeerd in 

binnen- en buitenland. Ondanks de reeds opgedane ervaring van de voorbije jaren 

blijft het een krachttoer van onze club die slechts mogelijk is dankzij een sterk 

clubgevoel en een uitzonderlijke betrokkenheid van karateka’s, ouders en bestuur. 
 

Martiale groeten 

Rudi Holemans 

Voorzitter 

 

 

Sinterklaastraining – zaterdag 3 december 2011 

 

 
 

Tijdens de zaterdagtraining op 3 december in Sportoase zal de Sint op bezoek 

komen ! Hopelijk is iedereen dit jaar braaf geweest en brengt hij voor iedereen een 

geschenkje mee... Wees zeker aanwezig en zet alleszins je beste beentje voor ! 
  

 
 
 

Clubkampioenschap – zaterdag 10 december 2011 

 

Op zaterdag 10 december 2011 organiseren we weer een clubkampioenschap 

kumite voor de gele, oranje, groene en blauwe gordels van de jeugd. 

Ideaal voor onze beginners om eens deel te nemen aan een eerste kumite-

competitie en als eventuele voorbereiding op latere toernooien. 

Men wordt verdeeld in aparte groepen per leeftijd. Enkel voor clubleden ! 

 

 

 

 

 



 

 
 

Praktische info : 
 

Plaats : Sportoase – Polyvalente zaal 

Aanwezigheid : vanaf 9u30 

Aanvang wedstrijden : 10u00 
 

Die dag is er bijgevolg geen gewone training. 
 

Voor meer informatie kan u bij trainers Guy en Leon terecht. 
 

!! Inschrijven : voor 8 december 2011 via de website !! 
 

 
 

Samoerai Kerstdiner – zaterdag 17 december 2011 

 

Het Samoerai-Kerstdiner zal doorgaan op zaterdag 17 december 2011 vanaf 19u00 

in Feestzaal Kesseldal te Kessel-Lo. Tijdens dit diner zullen ook de Samoerai-trofee 

van Sportverdienste en Clubverdienste 2011 worden uitgereikt. We voorzien een 

lekker, uitgebreid koud en warm buffet en de mogelijkheid tot dansen en plezier 

maken... 
 

Plaats : Salons Kesseldal - Wilselsesteenweg 268 te 3010 Kessel-Lo 
 

Prijs : tot en met 12 jaar = € 30,00 / vanaf 13 jaar = € 50,00 
 

Inschrijven ten laatste 10 december 2011 
 

* bij een bestuurslid 

* via e-mail naar : ludo.binnard@samoerai-leuven.be 
 

Gelieve het overeenstemmende bedrag te storten op rekening 001-0590988-43 van 

KC Samoerai Leuven vzw met vermelding : “Kerstdiner”. 
 

 
 



 

Op het menu : 

 

 

 

 

 

 

Competitieresultaten 

 

Beker van Lochristi – 6 november 2011 

 

Kata 
 

1e plaats : Jolien Struelens - pupillen meisjes 

3e plaats : Jeffrey Somers - pupillen jongens 

2e plaats : Geert Claeys - +16jaar kyu-graden 

3e plaats : Kaz Puttenaers - +16 jaar kyu-graden 

 

Kumite 
 

2e plaats : Lisa Bracke - junioren dames min 

3e plaats : Margot Bracke - junioren dames min 

2e plaats : Aron Bracke - kadetten heren min 

3e plaats : Dylan Nuydens - kadetten heren min 

2e plaats : Kaz Puttenaers - junioren heren min 

 

 

 

 

 

 



Beker van Kortenberg – kata – 20 november 2011 

 

Individueel 
 

2e plaats : Amara Adam - witte gordels 6/9 jaar 

3e plaats : Lakovic Jelena - witte gordels 10/11 jaar 

3e plaats : Abdelrahim Mohamed - gele gordels 7/9 jaar 

1e plaats : De Gols Jente - gele gordels 10/11 jaar (poule A) 

2e plaats : Azijn Jytte - gele gordels 10/11 jaar (poule A) 

1e plaats : Abdelrahim Ahmad - gele gordels 10/11 jaar (poule B) 

2e plaats : De Backer Neal - gele gordels 12/13 jaar 

1e plaats : Somers Jeffrey - oranje gordels 8/9 jaar 

2e plaats : Huens Jitse - oranje gordels 8/9 jaar 

2e plaats : Struelens Jolien - oranje gordels 10/11 jaar 

1e plaats : Abdelrahim Muna - oranje gordels 12/13 jaar 

2e plaats : Amara Imane - oranje gordels 12/13 jaar 

3e plaats : Piepers Ruben - oranje gordels 12/13 jaar 

1e plaats : Amara Walid - oranje gordels +13 jaar 

3e plaats : Stalpaert Kieran - groene gordels 9/11 jaar 

1e plaats : Vandeuren Robbe - groene gordels 12/14 jaar (jongens) 

1e plaats : Hellemans Lissa - groene gordels 12/14 jaar (meisjes) 

3e plaats : Piepers Lise - groene gordels 12/14 jaar (meisjes) 

1e plaats : Boone Loekas - groene gordels +14 jaar 

2e plaats : Waeterloos Jarno - blauwe gordels 10/12 jaar 

3e plaats : Wuyts Maxim - blauwe gordels 13/16 jaar 

1e plaats : Yu Arthur - witte gordels +16 jaar 

2e plaats : Stalpaert Hedwig - geel/oranje gordels 16/30 jaar 

3e plaats : Van Hamme Philippe - geel /oranje/groene gordels +30 jaar 

 

Teams 
 

2e plaats : Leuven 1 (Jeffrey-Jolien-Lukas) - ploegen -12 jaar 

3e plaats : Leuven 3 (Jelena-Jente-Jitte) - ploegen -12 jaar 

3e plaats : Leuven 9 (Robbe-Lise-Maxim) - ploegen 12/15 jaar 

3e plaats : Leuven 5 (Jarno-Timon-Lissa) - ploegen 12/15 jaar 

2e plaats : Leuven 10 (Hedwig-Arthur-Geert) - ploegen +15jaar 

 

 

Coupe de l’Avenir FFKAMA – kumite – 27 november 2011 

 

2e plaats : Lisa Bracke - juniors (16-17 jaar) 
 

 

 

Partnerinfo 

 

China’s Capital : Oudejaarsmenu 31 december 2011 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

Tibecom Computer Systems : promotie 

 

 
 

promotie TOSHIBA SATELLITE C670-15Z 
 

620 Euro incl BTW, inclusief branden recovery dvd’s 
 
 
 
 



 

 
 

Voor meer info : contacteer clublid Eric Aerts 

Tibecom Computer Systems 

Bessenlaan 42 

3110 Rotselaar 

Tel : 016/583045 

GSM : 0475/408407 

info@tibecom.be 

www.tibecom.be 
  

 

 

Agenda & nieuws 

 
 

Agenda december 2011 
 

Zo 03/12/2011 : Sinterklaastraining 

Zo 04/12/2011 : VKFM – danexamens 

Za 10/12/2011 : clubkampioenschap kumite 

Ma 12/12/2011 : training hogere kata - Jite 

Za 17/12/2011 : Samoerai Kerstdiner 

Van Za 24/12/2011 tot en met ma 02/01/2012 : geen training – Kerststop 

 

 

Agenda januari 2012 
 

Zo 08/01/2012 : VKFM-Winterstage (Hasselt) – geen training 

Ma 09/01/2012 : training hogere kata : Tshinto 

Za 14/01/2012 : WIKF-Wado stage olv J. Wicks & M. Beysen (Hoeselt) 

Zo 15/01/2012 : WIKF-Wado stage olv J. Wicks & M. Beysen (Hoeselt) 

Za 21/01/2012 : clubexamen jeugd : vanaf oranje gordel 

Zo 22/01/2012 : Beker van Veerle (kata) 

Za 28/01/2012 : clubexamen jeugd : witte & gele gordels 

Zo 29/01/2012 : VKFM - Vlaams Kampioenschap (kata & kumite) 

 

 

 

 

 

 



 

Kerststop 
 

Gelieve te noteren dat er tussen Kerstmis en Nieuwjaar geen training is vanaf 

zaterdag 24 december 2011 tot en met maandag 2 januari 2012. 

 

 

 

Foto’s en persartikels Belgian Open 
 

Foto’s en persartikels van het 6de Belgian Open kan u ondertussen terugvinden op 

onze website ! 
 

De foto’s van de federatie staan op : http://picasaweb.google.com/karatefotos 
 

 

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 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. 
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. 

  

 

 
 


