
 
Samoerai nieuwsbrief – april 2016 

 
 
Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
In april en mei er drie belangrijke stages op het programma : de stage van 
Mathieu Beysen sensei op 18 april 2016, de Wadostage in Eksel op 
30 april 2016 en van Junior Lefevre sensei op 28 mei 2016 in onze dojo. 
Lees er alles over in deze nieuwsbrief en... doe mee ! 
 
Onze jaarlijkse Samoerai-barbecue, de ideale manier om samen het karate-
seizoen af te sluiten, gaat door op zaterdag 11 juni 2016. Inschrijven kan je via de 
website of bij een van de bestuursleden. 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 
 



Stage Mathieu Beysen sensei – 18 april 2016 
 
Mathieu Beysen sensei komt op maandag 18 april 2016 van 20u30 tot 22u00 
opnieuw een training geven in onze dojo. Sensei Beysen is specialist in vaak minder 
gekende aspecten van het Wado karate zoals Tachi-dori (met zwaard), Tanto-dori 
(met mes) en Idori (verdediging vanuit zit). 
 
Mathieu Beysen is 7e dan en Chief Instructor WIKF Belgium en President WIKF 
Europa/Azië/Pacific. Hij was ook leerling en vertrouweling van wijlen Suzuki Sensei, 
de stichter en bezieler van de Wado International Karate-Do Federation.  
 

 
 

 



 
 

Wado-stage - Eksel – 30 april 2016 
 
Zaterdag 30 april 2016 –14u00 – 17u30 
Gemeentelijke Sporthal – Dennenstraat 8 – Hechtel-Eksel 
 
Op 30 april 2016 organiseert KCAR weer de jaarlijkse Wado Stage olv het kruim 
van de Vlaamse Wado karatelesgevers (elk jaar meer dan 200 deelnemers ! ). 
Er zijn verschillende lesgevers voor de jeugd en voor de volwassenen voorzien. 
De zwarte gordels krijgen een aparte training en worden verzocht om hun 
oefenzwaard en tanto mee te brengen. 
 
! Gelieve in te schrijven op voorhand via onze website. Die dag is er geen 
gewone training ! 
 

 
 

 

 
 



Stage kata Junior Lefevre – 28 mei 2016 
 
Zaterdag 28 mei 2016 - SPORTOASE – 10u30-12u30 
 
Junior Lefevre zal op zaterdag 28 mei 2016 nogmaals een specifieke stage komen 
geven in onze club. Deze stage is vanaf gele gordel en gratis voor onze leden; de 
onkosten worden betaald door de club ! 
 
Er is die dag wel training voor de witte gordels van 9u30 tot 10u30. 
 

 
 
Junior is ex-clublid, is voormalig Europees en wereldkampioen in het kumite maar 
hij behaalde ook in het kata verschillende Europese ereplaatsen en maar liefst 13 
nationale titels. De laatste jaren geeft hij stages over de hele wereld, is hij onder 
meer actief als nationaal coach van verschillende landen en als persoonlijke trainer 
van enkele huidige wereld- en Europees kampioenen. 
 



 
 

Partnerinfo : Bakkerij-Patisserie Millet 
 

 
 
Sinds dit seizoen heeft onze club een nieuwe partner : Bakkerij-Patisserie Millet, 
die wij graag aan u voorstellen en wensen te bedanken voor de steun. 
 
Bakkerij-Patisserie Millet bereidt sinds 1996 brood, banket en ijs op traditionele, 
ambachtelijke wijze. In het atelier vervaardigt bakker en patissier Patrick Millet 
samen met zijn team elke dag een ruim assortiment verse lekkernijen op basis van 
kwalitatieve producten. 
 
Patrick en zijn echtgenote Iwona en hun dochter Marie zijn ook allen lid van onze 
club. 
 

 
 



 
In de moderne winkel zorgen zijn echtgenote en medewerkers op de koop toe voor 
een warme sfeer en een goede service. Zowel het interieur als de verpakkingen 
worden door hen bedacht en aangepast naargelang de gelegenheid of het seizoen. 
 

 
 
Bakkerij - Patisserie Millet gaat bovendien nog als één van de weinigen nog echt 
traditioneel te werk. Heerlijke broden, uitmuntende taartjes en de zoetste 
lekkernijen worden op die manier allemaal aan u voorgesteld in de beste bakkerij. 
Zo verzekeren zij u van een kwalitatief hoogstaand product, elke keer weer. 
 

 
 



 
Voor een trouw, communie, doop of eender welk ander groots en speciaal feest, 
wenst men graag met het dessert “de kers op taart zetten” voor een geslaagd feest. 
Daarom wordt er ten huize Bakkerij-Patisserie Millet veel aandacht besteed aan de 
kwaliteit en de originaliteit van het gebak. 
 

 
 
Uitzonderlijke montages worden er gecreëerd in suiker, chocolade, nougatine of 
showstukken voor het presenteren van het dessert. Kom gerust eens langs en leg 
uw project uit. Vakmannen zullen ervoor zorgen u en uw gasten te verrassen voor 
een geslaagd evenement. 
 
Info : 
 

 
 

http://www.patisseriemillet.be/


 

 
 

Competitieresultaten 
 
Belgisch kampioenschap Wado karate – 20 maart 2016 – Quaregnon 
 

 
 

Kata 
 

1e plaats : Dawid Kostecki (jongens-pupillen) 
2e plaats : Marie Millet (meisjes-miniemen) 

3e plaats : Jochen Evenepoel (jongens-pupillen) 
3e plaats : Joppe Beersaerts (jongens-preminiemen) 

3e plaats : Bram Beersaerts (jongens-miniemen) 
 

Kumite 
 

1e plaats : Dawid Kostecki (jongens-pupillen) 
1e plaats : Bram Beersaerts (jongens-miniemen) 

2e plaats : Adham Soliman (jongens-pupillen) 
2e plaats : Joppe Beersaerts (jongens-preminiemen) 

2e plaats : Marie Millet (meisjes-miniemen) 
2e plaats : Jelena Lakovic (meisjes-kadetten) 

2e plaats : Kieran Stalpaert (jongens-kadetten) 
3e plaats : Connor Stalpaert (jongens-junioren) 

3e plaats : Lisa Bracke (dames-senioren) 
3e plaats : Robbe Vandeuren (heren-senioren) 

 
 



Zipangu Pro Neerpelt – kumite - 15 maart 2016 
 

 
1e plaats : Jelena Lakovic 

3e plaats : Joppe Beersaerts 
 
Beker van Overpelt – kata - 6 maart 2016 
 

 
1e plaats : Rigo Dendas – jongens 6 & 7 jaar 
2e plaats : Marie Millet – meisjes 12 & 13 jaar 

3e plaats : Chiara Vanrooy – meisjes 6 & 7 jaar 
3e plaats : Yuna Vandecauter – meisjes 6 & 7 jaar 

3e plaats : Nele Uyttebroeck – dames 16 tot 29 jaar 
3e plaats : Dieter Verhaegen – gemengd 40+ 



 
Clubkampioenschap - kumite – 5 maart 2016 
 

 
Meisjes tot 10 jaar: 

1. Wisaal Laghmouchi 
2. Nona Jools Pauwels 

3. Kenza Steenbergen & Omayma El Yousfi 
 

 
Meisjes > 10 jaar: 
1. Jelena Lakovic 
2. Marwa Nassiri 
3. Marie Millet 

 



 
 

 
Jongens lagere gordels < 10 jaar: 

1. Jasper Cielen 
2. Rigo Dendas 

3. Kaleb Bogale Neshesha & Yessin Messaouid 
 
 
 

 
Jongens - lagere gordels vanaf 10 jaar: 

1. Alexandre Peixoto 
2. Mohamed Rida Nassiri 

3. Romeo De Winter & Robin De Winter 
 
 
 
 
 



 

 
Jongens gevorderden: 

1. Bram Beersaerts 
2. Dawid Kostecki 

3. Adham Soliman & Joppe Beersaerts 
 
 

 
Dames : 

1. Nele Uyttebroeck 
2. Anita Van Loo 

3. Angelina Liashkevich & Nathalie Walschaerts 
 



 

 
Heren :  

1. Arthur Yu 
2. Patrick Millet 

3. Dirk Beersaerts & Maxim Van Hooydonck 
 
Barbarossa Cup – Kaiserslautern (Duitsland) – 5 maart 2016 
 

 
1e plaats : Robbe Vandeuren - senioren heren -84kg 

 



 
 

Nieuws - kalender 
 
Conditietrainingen april en mei 2016 
 
Elke woensdag van 17u00 tot 18u00 - POLYVALENTE ZAAL - SPORTOASE 
 
Agenda april 2016  
 
Za 02/04/2016 : Krokoyama Cup (Koblenz - Duitsland) 
Za 09/04/2016 : CIKA stage Junior Lefevre & Alex Biamonti (Luik) 
Zo 10/04/2016 : CIKA stage Junior Lefevre & Alex Biamonti (Luik) 
Ma 18/04/2016 : Wadostage olv sensei M. Beysen (Sportoase 20u30-22u00) 
Za 23/04/2016 : Open de Luxembourg (Differdange - GH Luxemburg) 
Za 30/04/2016 : KCAR Wado stage (Eksel) – geen training 
 

 
 
Agenda mei 2016  
 
Do 05/05/2016 : geen training - sporthal gesloten (OLH Hemelvaart) 
Za 14/05/2016 : WIKF training kumite EK 2016 (Sportoase Arena 14u00-16u00) 
Ma 16/05/2016 : geen training - sporthal gesloten (Pinkstermaandag) 
Za 21/05/2016 : geen training - zaal niet beschikbaar 
Za 28/05/2016 : stage sensei Junior Lefevre - kata (Sportoase 10u30-12u30) 
 
Agenda juni 2016  
 
Za 04/06/2016 : clubexamen jeugd : vanaf oranje gordel 
Za 11/06/2016 : clubexamen jeugd : witte & gele gordels 
Za 11/06/2016 : Samoerai barbecue 2016 (Zaal Genadedal - Kessel-Lo) 
Ma 20/06/2016 : clubexamen volwassenen & 35+ 
Di 28/06/2016 : geen training - sporthal gesloten 
Do 30/06/2016 : Algemene ledenvergadering (Brusselsepoort 19u30) 
 



 

 
 
 

Partners 
 

   
 

   
 

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

