
 

 

 
Samoerai nieuwsbrief – december 2012 

 
 
Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
Wij danken onze Partners en Sponsors die onze club ook dit seizoen een 
belangrijke steun bieden. U kan ze terugvinden op onze website, affiches, leaflets en 
onze Partners staan daarenboven steeds onderaan onze maandelijkse nieuwsbrieven. 
 
Vergeet onze gemeenschappelijke training niet op zaterdag 8 december 2012 
om het jaar samen op een leuke en sportieve manier te beëindigen. 
 
Op zaterdag 22 december houden we opnieuw een clubkampioenschap kata. 
Gelieve je in te schrijven ten voor 20 december 2012. 
 
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zal er vanaf maandag 24 december 2012 tot en met 
woensdag 2 januari 2012 geen training zijn. 
 
Het bestuur en de trainers van Karateclub Samoerai Leuven wensen u en uw familie 
alvast prettige eindejaarsfeesten toe. 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thekisontheway.com/


Leon Letellier – 1e dan 
 
Trots melden wij dat Leon Letellier op zondag 2 december 2012 deelnam aan het 
VKFM-examen voor 1e dan en dat hij met glans geslaagd is ! Wij feliciteren onze 
sempai met deze schitterende prestatie ! 
 

 
 

 

Gemeenschappelijke training 
 
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 opnieuw een gemeenschappelijke training waar iedereen eens samen kan 
trainen : jongeren, volwassenen, 35-plussers...  
 
Deze groepstraining zal doorgaan in Sportoase op zaterdag 8 december 2012 
van 10u00 tot 11u30. Tijdens deze training nemen we ook onze jaarlijkse 
groepsfoto. 
 

 
 



 
 
 
 

Clubkampioenschap kata – 22 december 2012 
 
Op zaterdag 22 december 2012 organiseren we opnieuw een clubkampioenschap 
kata voor de jeugd en 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. 
 

 
 
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 
* vanaf groene gordel 
 

- 35+ : 
* witte tot en met oranje gordels 
* vanaf groene gordel 
 
Voor meer informatie kan u bij trainers Guy en Leon terecht. 
 

!! Inschrijven : via de website voor 20 december 2012 !! 
 
Supporters zijn welkom en wij wensen iedereen veel plezier en succes toe ! 
 

 
 
 
 
 
 



Belgian Open 2012 
 
De slogan “Yes, we can (do it)” is stilaan bekend. Wel … “We did it (again)”. 
 
Voor de 7de keer op rij. We bezorgden 542 karateka’s opnieuw een schitterende 
editie van het Belgian Open. Naar organisatie toe mochten we zondagavond dan 
ook even spreken van het “Samoerai Open”. 
 
De opstart was klokslag 9u, het einde eerder dan voorzien om 18u10. 
De strakke planning, met dank aan wedstrijddirecteur François Demesmaecker, 
kan enkel worden aangehouden als iedereen die dag zijn beste beentje voorzet 
en de ganse dag scherp blijft. Daarvoor wil ik alle medewerkers dan ook van harte 
bedanken. 
 
Ik weet dat het een hele inspanning vergt, van ieder van ons, om van die dag 
een succes te maken. Feit is dat iedereen zijn bijdrage even belangrijk is voor 
het welslagen van het kampioenschap. Integendeel, daar waar door de federatie 
enkele plaatsen niet konden worden ingevuld, toonden onze mensen zich flexibel 
genoeg om de gaten op te vullen. 
 
Iedereen mag fier zijn op zijn werk en zijn loyaliteit. De club heeft gewonnen, 
misschien deze keer wat minder op het vlak van sportieve prestaties, dan wel op 
het vlak van inzet en vriendschap. Want zeg nu zelf, het is dankzij het unieke 
Samoerai-gevoel binnen onze club dat we deze prestatie elk jaar opnieuw kunnen 
leveren. 
 
Rudi Holemans - Voorzitter KC Samoerai Leuven vzw 
 
 
Foto’s kan je terugvinden op onze website op de fotogalerij van de federatie; zie 
podia of kampers. 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.samoerai-leuven.be/
https://picasaweb.google.com/karatefotos/BelgianOpenKarate2012Podium
https://picasaweb.google.com/karatefotos/BelgianOpenKarate2012Kampers


Wereldkampioenschap karate 2012 
 

 
 
Van 21 tot 25 november gingen de wereldkampioenschappen karate (kata & 
kumite) door in Parijs. Het werd een zeer hoogstaand kampioenschap met 
schitterende momenten en een zeer goede promotie voor het karate-do. 
 

 
Japan : wereldkampioen team kata heren 

 
Er waren 116 landen vertegenwoordigd met ongeveer duizend atleten. Het complex 
van Bercy zat gedurende 5 dagen vol met 15.000 supporters. 
 



 
Rika Usami (Japan) : wereldkampioene kata dames 

 
 
 
 
Mooie foto’s kan u terugvinden in het album WKF seniors 2012 op de site van de 
Franstalige federatie FFKAMA. 
 

 
Japan : wereldkampioen team kata dames 

 
Hieronder de verdeling van de medailles : 
 

https://plus.google.com/photos/114842113614597998798/albums/5814971915260229649?banner=pwa&gpsrc=pwrd1


 
 

 

Competitieresultaten 
 
Beker van Kortenberg –kata - 18 november 2012 
 

 
 

1e plaatsen :  
 

Mohamed Abdelrahim (oranje 7-9 jaar) 
Jelena Lakovic (geel 10-11 jaar) 
Jeffrey Somers (jongens groen 10-11 jaar) 
Jolien Struelens (meisjes groen 10-11 jaar) 
Connor Stalpaert (jongens blauw +13 jaar) 



Lissa Hellemans (meisjes blauw +13 jaar) 
Arthur Yu (oranje +20 jaar) 
Tony Tallon (wit +30 jaar) 
 
2e plaatsen : 
 

Zeger Meyvisch (wit 6-8 jaar) 
Ahmed Abdelrahim (oranje 10-12 jaar) 
Lukas Randjandiche (jongens groen 10-11 jaar) 
Catherine Yu (geel 12-14 jaar) 
Neal De Backer (oranje +13 jaar) 
Patrick Somers (oranje +20 jaar) 
Philippe Van Hamme (blauw +20 jaar) 
 
3e plaatsen : 
 

Christophe Yu (geel 10-11 jaar) 
Zoë Nuydens (meisjes groen 10-11 jaar) 
Vu Willems (oranje +13 jaar) 
Muna Abdelrahim (groen +13 jaar) 
Hedwig Stalpaert (oranje +20 jaar) 
 

 
 
 
Beker van Lochristi –kata & kumite  - 4 november 2012 
 
KATA : 
 

3e plaats : Jeffrey Somers – jongens preminiemen 
3e plaats : Jolien Struelens – meisjes preminiemen 
3e plaats : Lisa Bracke – dames +16 jaar 
 
KUMITE : 
 

3e plaats : Jeffrey Somers – jongens preminiemen 
2e plaats. : Zoe Nuydens – meisjes preminiemen 
2e plaats : Kieran Stalpaert – jongens preminiemen 
1e plaats : Lisa Bracke – dames junioren 
 
 
Internationaler Niederheinn Cup - kumite – Duitsland - 3 november 2012 
 
3e plaats : Robbe Vandeuren 
 

 



Agenda & nieuws 
 
Agenda december 2012 
 
Za 01/12/2012 : Sinterklaastraining 
Za 08/12/2012 : gemeenschappelijke training 
Za 15/12/2012 : Samoerai Kerstdiner (Kesseldal - 19u00) 
Za 22/12/2012 : clubkampioenschap kata (Sportoase) 
Van ma 24/12/2012 t/m wo 02/01/2013 : geen training - Kerststop 2012 
 
Agenda januari 2013 
 
Za 26/01/2013 : clubexamen jeugd : witte & gele gordels 
Zo 27/01/2013 : VKFM - Vlaams Kampioenschap (kata & kumite - Beerse) 
 
 
 
Agenda februari 2013 
 
Za 02/02/2013 : Clubexamen jeugd : vanaf oranje gordel 
Zo 03/02/2013 : VKFM-Winterstage (Genk) 
Za 16/02/2013 : Stage J. Lefevre & R. Aghayev 
Di 19/02/2013 : Carnavaltraining 
Za 23/02/2013 : BKF - Belgisch kampioenschap (kata & kumite - Schoten) 
Zo 24/02/2013 : BKF - Belgisch kampioenschap (kata & kumite - Schoten) 
 

 

Partners 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.chinacapital.be/
http://www.samoerai-leuven.be/
http://www.vriends.be/
http://www.traagwater.eu/
http://www.tibecom.be/
http://www.kaffaat.be/


 
 
 

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. 

  

 

 

http://www.samoerai-leuven.be/
mailto:nieuwsbrief@samoerai-leuven.be
http://www.brittoflex.be/
http://www.samoerai-leuven.be/

