
 
Samoerai nieuwsbrief – december 2016 

 
Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
De elfde editie van het Belgian Open was opnieuw een succes. 
Dit werd mede mogelijk gemaakt dankzij onze medewerkers die ook dit jaar de 
handen uit de mouwen staken en die wij daarvoor dan ook van harte danken. 
Onze club behaalde bovendien 3 mooie podiumplaatsen dit jaar ! 
 
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zal er vanaf zaterdag 24 december 2016 tot en 
met maandag 2 januari 2017 geen training zijn. 
 
Wij wensen u en uw familie alvast prettige en gezellige eindejaarsfeesten toe. 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 
 

Clubexamens januari 2017 
 
De clubexamens gaan door op volgende data : 
 
Za 14/01/2017 : examen jeugd - witte & gele gordels (9u30-12u00) 
Ma 16/01/2017 : examen volwassenen & 35+ (20u30-22u00) 
Za 21/01/2017 : examen jeugd - vanaf oranje gordel (9u30-12u00) 
 
Op die dagen is er geen gewone training. 
 

 
 



Voor de volwassenen en 35+ groep zullen er voortaan ook 2 examens per jaar 
georganiseerd worden, zoals het reeds het geval was voor de jongeren. 
 
Telkens een karateka slaagt in zijn examen, zal men voortaan een nieuwe gordel 
behalen. Voor elke nieuwe kyu graad krijgt men ook nog een diploma. 
 
Het systeem met 1 streepje als gradatie (kyu+ graad) werd afgeschaft. Voortaan 
werken we met tweekleurige gordels en daarbij deden enkele nieuwe kleuren van 
gordels hun intrede : 
 

 
 
Deelnemen aan een examen kost € 10,00 kosten, te betalen op het examen voor 
aanvang. Na elk geslaagd examen krijgt men een dan een nieuwe gordel; voor elke 
nieuwe kyu-graad krijgt men een diploma + gordel. Indien men niet geslaagd is 
krijgt men onmiddellijk € 5,00 terugbetaald. 
 
Van jongeren die voor de sprong naar de 4e kyu-graad (blauwe gordel) examen 
afleggen, verwachten wij dat zij het minimum aantal van 25 trainingen halen dat 
is vastgelegd in onze exameneisen om te mogen deelnemen. Een tekort aan 
trainingen kan 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 7e kyu (geel), 6e kyu (oranje) en 5e kyu (groen) kan een 
karateka met net te weinig trainingen worden gedelibereerd, afhankelijk van zijn 
inzet en niveau, zodat hij kan deelnemen aan het examen. 
 



 
Inschrijvingen voor het examen dienen te gebeuren voorafgaand aan het examen 
bij de trainers en dit op initiatief van de kandidaat Voor de witte gordels zal men 
de inschrijvingen doen op initiatief van de lesgever. 
Dit laat ons toe de nodige administratieve voorbereidingen op voorhand af te 
handelen (controle vergunningen, punten, leeftijd, aanwezigheden,...). 
Breng steeds uw vergunningsboekje (VKF) mee ! 
 
In het voordeel van de karateka’s en om het examen sereen af te handelen 
(zonder hinderlijke GSM-geluiden, flashes van fototoestellen, storende geluiden,...), 
gebeurt dit “achter gesloten deuren”. Wij verzoeken bijgevolg de ouders en andere 
toeschouwers om zich niet te begeven in de ruimte van de dojo achter de spiegels 
waar het examen plaatsvindt. 
 
Indien je vragen hebt in verband met de examens, neem dan gerust contact op 
met de lesgevers. 
 

 
 
 

Competitieresultaten 
 
Coupe de l’Avenir – kumite – 6 november 2016 
 
Chiara Vanrooy : 1e plaats (‘poussins’ 6/7 jaar – open) 
Amir Khani : 1e plaats (senioren - open) 
Jelena Lakovic : 3e plaats (kadetten – open) 
 
 
Belgian Open - kumite – 13 november 2016 

 

 
Dawid Kostecki : 3e plaats (U12 boys +33kg) 

 
 
 
 
 



 

 
Connor Stalpaert : 3e plaats (U18 boys -68kg) 

 

 
Amir Khani : 2e plaats (Seniors men -67kg) 

 
 
 



Beker van Kortenberg- kata – 19 november 2016 
 

 
 

 
Rigo Dendas : 1e plaats 

Una Simonovic : 1e plaats 
Marie Millet : 1e plaats 
Lisa Bracke : 1e plaats 

Graziella Fiori : 1e plaats 
Chiara Vanrooy : 2e plaats 

Kenza Steenbergen : 2e plaats 
Yuna Vandecauter : 3e plaats 
Jochen Evenepoel : 3e plaats 

Amani Steenbergen : 3e plaats 
Amira Steenbergen : 3e plaats 
Joppe Beersaerts : 3e plaats 

Marwa Nassiri : 3e plaats 
Bram Beersaerts : 3e plaats 
Kieran Stalpaert : 3e plaats 

Vu Willems : 3e plaats 
 



 
Beker van Oostkamp - kata – 20 november 2016 
 

 
Rigo Dendas : 2e plaats (pupillen) 

 
 

 
Marie Millet : 1e plaats (miniemen) 

 
 
 
 



Clubkampioenschap - kata – 26 november 2016 
 

 
JEUGD WIT 

1e plaats : Zhong Hao 
2e plaats : Jan Engels 

3e plaats : Fien Bruyneel & Ielaf Laghmouchi 
 

 
JEUGD GEEL 

1e plaats : Jonas Caers 
2e plaats : Una Simonovic 

3e plaats : Alexandre Peixoto & Chiara Vanrooy 
 



 
JEUGD ORANJE 

1e plaats : Rigo Dendas 
2e plaats : Amira Steenbergen 

3e plaats : Wisaal Laghmouchi & Rik Eelen 
 

 
JEUGD GROEN-BLAUW 

1e plaats : Bram Beersaerts 
2e plaats : Dawid Kostecki 

3e plaats : Joppe Beersaerts & Jochen Evenepoel 



 
JEUGD BRUIN 

1e plaats : Marie Millet 
2e plaats : Vu Willems 

3e plaats : Marwa nassiri & Connor Stalpaert 
 

 
VOLWASSENEN WIT-ORANJE 

1e plaats : Aldona Niemiro-Sznajder 
2e plaats : Angelina Liashkevich 

3e plaats : Carolynn Vangenechten & Graziella Fiori 
 



 
VOLWASSENEN GROEN-BRUIN 

1e plaats : Els Geerts 
2e plaats : Dieter Verhaegen 

3e plaats : Eric Aerts 
 
 
 
Beker van ’t Kamp (Leopoldsburg) - 27 november 2016 
 

 



Kata : 
3e plaats : Rigo Dendas (pupillen) 
2e plaats : Marie Millet (miniemen) 

2e plaats : Bram Beersaerts (kadetten) 
 

Kumite : 
3e plaats : Chiara Vanrooy (pupillen) 

3e plaats : Rigo Dendas (pupillen) 
2e plaats : Joppe Beersaerts (miniemen) 
3e plaats : Bram Beersaerts (kadetten) 
2e plaats : Jelena Lakovic (kadetten) 

2e plaats : Connor Stalpaert (junioren) 
2e plaats : Lisa Bracke (senioren) 
1e plaats : Amir Khani (senioren) 

 
 
 

Nieuwsbrief federatie 
 

 
 
Wil je maandelijks op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van de federatie ? 
Schrijf je dan zeker in voor de nieuwsbrief ! 
 
Inschrijven: http://www.vkfmultistijl.be/nieuwsbrief 
 

 

Nieuws - kalender 
 
Agenda december 2016 
Za 03/12/2016 : Sinterklaastraining 
Zo 04/12/2016 : VKFM - Provinciaal Kampioenschap 
Za 17/12/2016 : 10e Internationale Karate Cup Sittard (Nederland) 
Ma 26/12/2016 : 19e Eindejaarscorrida Leuven 
Za 24/12/2016 t/m Ma 02/01/2017 : geen training 
 
Agenda januari 2017 
 
Za 14/01/2017 : clubexamen jeugd : witte & gele gordels 
Ma 16/01/2017 : clubexamen volwassenen & 35+ 
Za 21/01/2017 : clubexamen jeugd : vanaf oranje gordel 
Za 28/01/2017 : VKFM - Vlaams Kampioenschap 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vkfmultistijl.be/nieuwsbrief


 
 

 
 

Partners 
 

   
 

   
 

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


   

    

    
 
 

Secretariaat : A. Woutersstraat 150 - 3012 Wilsele - Ondernemingsnr. 428.660.618 
www.samoerai-leuven.be 

 
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.accorhotels.com
http://www.immolight.be

