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Beste karateka, 

Beste ouders, 
 

Op zondag 29 januari 2012 werd door de Vlaamse Karate Federatie de 6e dangraad 

uitgereikt aan Rudi Holemans, de Sensei van onze club. Wij zijn er bijzonder trots op 

dat onze Sensei deze eer te beurt valt en wij wensen hem van harte te feliciteren. 
 

Op zaterdag 18 februari houden we opnieuw een clubkampioenschap kata 

voor de jeugd en dit jaar ook voor de volwassenen. Gelieve je in te schrijven voor 

15 februari 2012. 
 

Samoerai Leuven organiseert op zondag 22 april 2012 opnieuw zijn jaarlijkse 

“Samoerai Steakdag”. Dit jaar gaat deze door in de parochiezaal van Wilsele-

Putkapel. Reserveer alvast deze datum in uw agenda ! 
 

Martiale groet, 

Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uitreiking 6e dan aan Sensei Rudi Holemans 

 

Op zondag 29 januari 2012 tijdens het Vlaams Kampioenschap, werd door de 

Vlaamse Karate Federatie de 6e dangraad uitgereikt aan Rudi Holemans, 

voorzitter en Sensei van onze club. 
 

In het Karate-do geeft de kleur van de gordel het niveau van de drager aan; een 

beginner heeft een witte gordel, waarna geel, oranje, groen, blauw en 3 bruine 

gordels volgen (kyu-graden). Na bruine gordel dient men examens af te leggen voor 

zwarte gordels (dan-graden) voor de examencommissie van de federatie, bestaande 

uit juryleden die een hogere dangraad hebben. Dit dient men te doen van eerste tot 

en met vijfde dangraad. 
 

Dan-graden vanaf zesde dan worden uitgereikt op grond van verdienste voor  het 

Karate-do en vanaf deze graad draagt men een rood-witte gordel. 
 

Om deze graad te verkrijgen moet men in de federatie opgevallen zijn als atleet, 

scheidsrechter, inrichter van stages en wedstrijden, lid zijn of geweest zijn in 

commissies, beheerraad of stijlgroep van de federatie. Ook een clubtrainer die al 

jaren actief is als drijvende kracht achter zijn club komt in aanmerking. 
 

 

 
Rudi Holemans met voorzitter (J. Augustus) 

en ondervoorzitter (A. Rayen) van de 

Vlaamse Karate Federatie 
 

 

Kandidaturen worden uitsluitend behandeld door de Raad van Bestuur van de 

federatie en men ontvangt de 6e dan pas na evaluatie van de kandidaat. 

Rudi Holemans, die met Karate-do begon in 1974 en het ondertussen al meer dan 

37 jaar beoefent, voldoet aan al deze voorwaarden. 
 

Het is de eerste maal in de geschiedenis van de onze club dat een dergelijke 

eregraad aan iemand wordt uitgereikt en wij zijn er dan ook bijzonder trots op dat 

hem, een man die van Karate zijn Weg heeft gemaakt, deze eer te beurt valt. 

Naast hoofdtrainer & voorzitter KC Samoerai Leuven, bekleedt Rudi Holemans ook 

nog de volgende functies binnen de federatie : 
 

* Lid beheerraad Vlaamse Karate Federatie Multistijl 

* Lid gradencommissie Vlaamse Karate Federatie Multistijl 

* Verantwoordelijke verzoeningscommissie Vlaamse Karate Federatie Multistijl 

* Voorzitter Vlaamse Karate Federatie Multistijl - Vlaams Brabant 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

Clubkampioenschap kata – 18 februari 2012 

 

Op zaterdag 18 februari 2012 organiseren we opnieuw een clubkampioenschap 

kata voor de witte tot en met blauwe gordels van de jeugd en dit jaar ook voor 

de volwassenen (35+). Ideaal voor onze beginners om eens deel te nemen aan 

een eerste katacompetitie of als eventuele voorbereiding op latere toernooien. 

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

Die dag is er bijgevolg geen gewone training. 
 

Het clubkampioenschap wordt voorafgegaan door een huldiging van onze 

sensei nav. zijn zesde dangraad. 
 

 
 

Praktische info : 

* Plaats : Sportoase – Polyvalente zaal 

* Aanwezigheid deelnemers : 8u30 

* Aanvang : 9u00 (einde ± 12u30) 

* Categorieën (afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen reeksen 

   samengevoegd worden) : 
 

- Jeugd 

* witte gordels 

* gele gordels 

* oranje gordels 

* groene & blauwe gordels 
 



- 35+ : 

* witte tot en met oranje gordels 

* vanaf groene gordel 

 

 
Foto 2011 

 

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

!! Inschrijven : via de website voor 15 februari 2012 !! 
 

Supporters zijn welkom en wij wensen iedereen veel plezier en succes toe ! 

 

 

 

 

Competitieresultaten 

 

Vlaams kampioenschap multistijl (VKFM) – 29 januari 2012 

 

 
Jeffrey Somers : 

3e plaats kata - preminiemen jongens 

2e plaats kumite - preminiemen jongens (plus) 

 

 

 

 

 

 

 



 
Lissa Hellemans : 2e plaats kumite - miniemen meisjes (min) 

 

 
Dylan Nuydens : 3e plaats kumite - kadetten jongens (min) 

 

 
Aron Bracke : 3e plaats kumite - kadetten jongens (plus) 

 

 



 
Margot Bracke : 3e plaats kumite - junioren dames (min) 

 

 
Lisa Bracke : 3e plaats kumite - junioren dames (plus) 

 

 

Examens jeugd 

 

Resultaten clubexamen jeugd 
 

In januari gingen de clubexamens voor de jeugd door. Hieronder de geslaagden die 

een hogere kyu-graad behaalden : 
 

 7e kyu 
 

Amara Adam 

Haevelaerts Branco 

Lakovic Jelena 

Nassiri Marwa 

Szanislo Daniel 

Van Wynsberge Adam 

Yu Christophe 

 



 5e kyu 
 

Somers Jeffrey 

Struelens Jolien 
 

 4e kyu 
 

Boone Loekas 

Hellemans Lissa 

Van Der Borght Ewout 
 

 3e kyu 
 

Meyvisch Lukas 

Vandeuren Robbe 

Waeterloos Jarno 
 

 2e kyu 
 

Bracke Aron 

Bracke Lisa 

Nuydens Dylan 
 

 

Nieuwe regeling vanaf 1 februari 2012 
 

Vanaf 1 februari 2012 geldt er een nieuwe regeling om van kyu-graad te 

veranderen. Voortaan dient men een aantal punten te verzamelen alvorens men kan 

deelnemen aan het examen voor een hogere gordel. 
 

Het minimum aantal vereiste trainingen van 25 voor elk examen blijft weliswaar 

behouden. 
 

Hieronder kan u een overzicht vinden van de punten per graad en op welke 

activiteit men deze kan verdienen. 
 

Aantal punten vereist per kyu-graad (maw om te veranderen van gordelkleur) : 
 

* 7e kyu (geel) : geen 

* 6e kyu (oranje) : 8 punten 

* 5e kyu (groen) :12 punten 

* 4e kyu (blauw) : 12 punten 

* 3e kyu (bruin) : 14 punten 

* 2e kyu (bruin) : 16 punten 

* 1e kyu (bruin) : 20 punten 
 

Punten verdient men door deelname aan volgende activiteiten : 
 

* Wado Stage KCAR Overpelt : 5 punten 

* Wado Stage WIKF : 5 punten 

* Provinciale training VKFM Vlaams-Brabant : 3 punten 

* Zelf ingerichte stage door club : 3 punten 

* VKFM Stage: 3 punten 

* Wado Stage Samoerai Haacht : 3 punten 

* Vriendjestraining club : 1 punt 

* Gemeenschappelijke training club : 1 punt 

* Carnavalstraining club : 1 punt 

* Clubkampioenschap kata : 1 punt 

* Clubkampioenschap kumite : 1 punt 
 



Agenda & nieuws 

 

Stage Gilles Cherdieu – 25 februari 2012 
 

De geplande stage met Ludovic Cacheux kan niet doorgaan wegens kwetsuur en 

wordt vervangen door onderstaande stage. 
 
 

 
 
 

 

Foto’s Vlaams kampioenschap 2012 
 

De foto’s van het Vlaams kampioenschap van 28 januari 2012 van de VKFM kan je 

terugvinden op deze Link 
 

 



 

Agenda februari 2012 
 

Ma 13/02/2012 : training hogere kata – Bassai 

Za 18/02/2012 : huldiging Sensei 6e dan (9u - Sportoase) 

Za 18/02/2012 : clubkampioenschap kata (8u30 - Sportoase) 

Za 18/02/2012 : drink medewerkers Belgian Open (Cafe Brusselsepoort 20u-24u) 

Za 25/02/2012 : stage Gilles Cherdieu (Beloeil) 
 

Agenda maart 2012 
 

Zo 04/03/2012 : Beker van Overpelt (kata) 

Ma 05/03/2012 : training hogere kata – Niseishi 

Za 10/03/2012 : stage olv sensei Tony Heap (Betekom 15u30-18u30) 

Zo 11/03/2012 : stage olv sensei Tony Heap (Betekom 10u-12u) 

Za 17/03/2012 : BKF - Belgisch kampioenschap (Namen) 

Zo 18/03/2012 : BKF - Belgisch kampioenschap (Namen) 

Za 24/03/2012 : VKFM-Lentekriebelstage (Lebbeke) 

Za 31/03/2012 : familietraining 

 
 

 

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. Je hebt Acrobat Reader nodig om 
de bijlage te bekijken. Download hier deze gratis software. 

  

 

 
 


