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Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
Op zaterdag 16 februari 2013 organiseren we een stage onder leiding twee 
absolute topkarateka’s : Junior Lefevre en Luigi Busa. Dit mag u niet missen ! 
 
Na het leuke clubkampioenschap kata eind vorig jaar, houden we opnieuw een 
clubkampioenschap kumite voor de jeugd en de volwassenen. Dit zal doorgaan op 
zaterdag 16 maart 2013. Binnenkort krijgt u meer info... 
 
Onze club organiseert op zondag 28 april 2013 opnieuw zijn jaarlijkse “Samoerai 
Steakdag” in de parochiezaal van Wilsele-Putkapel. Reserveer alvast deze datum in 
uw agenda. 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 
 

 



Stage Junior Lefevre & Luigi Busa 
 
Op zaterdag 16 februari 2013 organiseren we een unieke internationale kumitestage 
onder leiding twee absolute topkarateka’s : Junior Lefevre en Luigi Busa. 
 

 
 

Junior Lefevre is ex-clublid en nu een toptrainer; voormalig meervoudig 
Europees en wereldkampioen en momenteel coach van het nationaal team van G.H. 
Luxemburg. 
 

 
 

Een overzicht van zijn belangrijkste titels : 
 
* Wereldkampioen (WKF) kumite in 1996 en in 2000 (-70 kg) 
* Vice-wereldkampioen (WKF) kumite in 2002 (-70 kg) 
* Europees kampioen (EKF) kumite  in 1999 (Open) 
* Europees kampioen (EKF) kumite in 1995-1996-1998-1999 (-70 kg) 
* Europees kampioen (EKF) kata in 1995-1996 
* 13 maal Belgisch kampioen kata (van 1988 tot 2003) 
* 15 maal Belgisch kampioen kumite (van 1991 tot 2001) 
 
Luigi Busa uit Italië is de regerende Europees en wereldkampioen in het kumite in 
de koninginneklasse -75 kg. 



 

 
 

Enkele van zijn belangrijkste titels : 
 
* Wereldkampioen (WKF)  kumite in 2006 (-80 kg) en in 2012 (-75 kg) 
* Vice-wereldkampioen (WKF) kumite in 2010 (-75 kg) 
* Europees Kampioen (EKF) kumite in 2007 en 2012 (-75 kg) 
* Vice Europees kampioen (EKF) kumite in 2009 en 2011 (-75 kg) 
* 7 maal Italiaans kampioen kumite (van 2006 tot 2012) 
 
Deze stage gaat door op zaterdag 16 februari 2013 in de Arena van Sportoase. 
Die dag is er geen gewone training. 
 
Er zijn 3 trainingen voorzien : 
 
* van 10u00 tot 12u00 
* van 13u00 tot 15u00 
* van 16u00 tot 18u00 
 
Deelnemen kan vanaf gele gordel. 
 
Leden van onze club betalen slechts € 10,00 per training ! 
 
Toegang voor het publiek op de tribunes is gratis. 
 

 

Resultaten clubexamens jeugd 
 
Op 26 januari en 2 februari gingen de clubexamens voor de jeugd door. 
Hieronder de geslaagden die een hogere kyu-graad behaalden : 
 

 7e kyu 
 

Binder Jonathan 
De Block Isabel 
Janssens Robbe 
Meyvisch Zeger 
 

 6e kyu 
 

El Yousfi Mohamed 
Lakovic Jelena 
Van Hooydonck Maxim 
Yu Christophe 



 

 5e kyu 
 

Willems Vu 
 

 4e kyu 
 

Somers Jeffrey 
Struelens Jolien 
 

 2e kyu 
 

Meyvisch Lukas 
 
De volgende clubexamens zullen doorgaan op deze data : 
 
Za 08/06/2013 : examen jeugd - witte & gele gordels 
Ma 10/06/2013 : examen volwassenen & 35+ 
Za 29/06/2013 : examen jeugd - vanaf oranje gordel 
 

 

Resultaten competities 
 
Vlaams kampioenschap VKFM – Beerse – 27 januari 2013 
 
1e plaats : Jeffrey Somers (preminiemen plus) 
1e plaats : Ian Van der Eedt (senioren min) 
 
2e plaats : Margot Bracke (junioren min) 
 
3e plaats : Zoe Nuydens (preminiemen min) 
3e plaats : Jolien Struelens (preminiemen min) 
3e plaats : Lisa Bracke (junioren plus) 
 

 
 

 
 



Samoerai steakdag 
 
Zondag 28 april 2013 - van 12u tot 19u 
Parochiezaal Putkapel –Bosstraat 28 – 3012 Wilsele 
 
Onze club organiseert op zondag 28 april 2013 van 12u tot 19u, zijn 
jaarlijkse steakdag in de Parochiezaal te Wilsele-Putkapel. Wij nodigen al onze 
sympathisanten, leden en hun vrienden en familie uit om lekker te komen 
eten en op deze wijze de club te ondersteunen. 
 
Op het menu aan € 15,00 : 
* steak natuur 
* steak provençaal 
* steak peperroom 
* steak champignonroom 
* vol-au-vent 
* vegetarische steak 
 
Speciaal voor de kinderen aan € 8,00 : 
* kindersteak 
* vol-au-vent 
* 2 curryworsten 
 
Alles met lekkere frietjes à volonté ! 
 
Er is tevens lekker dessert voorzien. 
 
Indien je wil inschrijven : 
* kaarten te koop bij een van de bestuursleden 
* e-mail : nicole.remy@samoerai-leuven.be / ludo.binnard@samoerai-leuven.be 
Gelieve bij inschrijving uw menukeuze door te geven. 
 
Wij hopen u te mogen begroeten op deze dag ! 
 

 
 

 

Agenda & nieuws 
 
Carnavaltraining – 12 februari 2013 
 
Ook dit jaar houden we een speciale Carnavalstraining in de oefenzaal van de 
sporthal van Kessel-Lo. Trek op dinsdag 12 februari 2013 je gekste kostuum aan 
en zet je zotste masker op en kom zo trainen ! 
 
Deze keer hoef je dus geen karatepak aan te doen en… dat geldt ook voor de 
trainers. Enkel verklede personen toegelaten ! 
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Foto Carnaval 2012 

 
 
Agenda februari 2013 
 
Za 02/02/2013 : Clubexamen jeugd : vanaf oranje gordel 
Zo 03/02/2013 : VKFM-Winterstage (Genk) 
Di 12/02/2013 : Carnavaltraining 
Za 16/02/2013 : Stage Junior Lefevre & Luigi Busa 
Za 23/02/2013 : BKF - Belgisch kampioenschap (kata & kumite - Schoten) 
Zo 24/02/2013 : BKF - Belgisch kampioenschap (kata & kumite - Schoten) 
 

 
 
Agenda maart 2013 
 
Zo 03/03/2013 : Beker van Overpelt (kata) 
Za 09/03/2013 : drink medewerkers Belgian Open 2012 (Brusselsepoort 20u) 
Za 09/03/2013 : WIKF-Wado stage olv sensei J. Wicks (Beloeil) 
Zo 10/03/2013 : WIKF-Wado stage olv sensei J. Wicks (Beloeil) 
Za 16/03/2013 : clubkampioenschap kumite (Sportoase Leuven) 
Za 16/03/2013 : stage olv sensei Tony Heap (Sportoase Leuven) 
Zo 17/03/2013 : stage olv sensei Tony Heap (Sportoase Leuven) 
Zo 24/03/2013 : Belgisch kampioenschap Wado karate (kata & kumite - Bilzen) 
Za 30/03/2013 : familietraining 
 
 
 
 
 



Partners 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chinacapital.be/
http://www.samoerai-leuven.be/
http://www.vriends.be/
http://www.broodjesbardonquichotte.be
http://www.hotelaxis.be/travel/nl/index.asp
https://www.facebook.com/bijraffrituur.thoeveke
http://www.traagwater.eu/
http://www.tibecom.be/
http://www.kaffaat.be/
http://www.brittoflex.be/
http://www.samoerai-leuven.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. 
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