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Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
Bij de start van het nieuwe jaar, wensen het bestuur en de trainers van Karateclub 
Samoerai Leuven u en uw familie het allerbeste voor 2016. 
 
Op competitievlak was 2015 opnieuw een succesvol jaar en ook op recreatief en 
sportief vlak blijft de club groeien : verschillende nieuwe leden sloten zich de 
voorbije maanden aan om karate te beoefenen. Zij ontdekken op deze wijze niet 
alleen het sportieve aspect van het karate-do maar ook de waarden van martiale 
kunst. 
 
De eerste training van het nieuwe jaar na de Kerststop gaat door op maandag 
4 januari 2016. Vanaf 2016 herschikken we de zaterdagtrainingen : voortaan 
trainen de witte en gele gordels van 9u30 tot 10u30 en vanaf oranje gordel 
is de training van 10u30 tot 12u00. 
 
Op zaterdag 9 januari 2016 en zaterdag 16 januari 2016 is er alvast geen 
gewone training : op die data gaan de examens voor de jeugd door. 
 
Onze jaarlijkse Samoerai-steakdag ligt al vast : deze gaat namelijk door op 
zondag 28 februari 2016... noteer alvast deze datum in uw agenda; inschrijven 
kan via de website of bij de bestuursleden ! 
 
Wij danken onze partners en sponsors die een belangrijke steun bieden; u kan ze 
terugvinden op onze website, affiches, leaflets en onze partners staan steeds 
onderaan in onze maandelijkse nieuwsbrieven. In deze nieuwsbrief zetten we ze nog 
eens extra in de kijker. 
 
Zoals u al zal gemerkt hebben beschikken wij sinds enige weken ook over onze eigen 
karatematten om op te trainen. Wij zijn hier zeer trots op en voor de logistieke 
ondersteuning willen wij in het bijzonder Hedwig en Vladimir bedanken ! 
 
Tenslotte dank aan iedereen die het afgelopen jaar zijn steentje heeft bijgedragen. 
 
Wij wensen jullie veel martiale beleving, sportief plezier en succes toe in 2016 ! 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 
 



 
 
 

Herschikking zaterdagtraining vanaf 2016 
 
Vanaf januari 2016 herschikken we de zaterdagtrainingen. 
 
De witte en gele gordels zullen trainen van 9u30 tot 10u30, vanaf oranje 
gordel is de training dan van 10u30 tot 12u00. Van 12u00 tot 12u30 is er nog 
extra mogelijkheid om kata in te oefenen. 
 

 
 

 



 
 

De zevenenveertig ronin 
 
 

 
 
De “wraak van de zevenenveertig ronin”, alias het “Genroku Ako-incident” 
(Genroku ako jiken), is een gebeurtenis in de geschiedenis van Japan, die in de 
vroege 18e eeuw plaatsvond en geldt in Japan als het bekendste voorbeeld van 
de samoerai-erecode bushido. 
 
De gebeurtenis hield in dat een groep samoerai de dood van hun daimyo, die tot 
seppuku was veroordeeld, wilden wreken door de man die hier schuld aan had, 
Kira Yoshinaka, te verrassen en in zijn kasteel te vermoorden. 
 
Bronnen spreken elkaar op bepaalde punten tegen over hoe alles precies is 
verlopen, vooral omdat het Tokugawa-shogunaat de eerste 75 jaar na het gebeuren 
nog een strenge censuur op de verspreiding van het verhaal hanteerde. Het verhaal 
werd voor het eerst opgetekend in zijn bekendste vorm door de Japanoloog Isaac 
Titsingh. 
 
 
 



 

 
 
In 1701 werd de jonge daimyo Asano Takumi-no-Kami Naganori door het shogunaat 
bevolen om de keizerlijke gezanten te ontvangen op een receptie in Edo. Hij moest 
hiervoor samenwerken met de daimyo Kamei. Beiden begaven zich eerst naar Kira 
Kozuke-no-Suke Yoshinaka, een machtige ambtenaar in Edo die hen de hofetiquette 
moest bijbrengen. Kira was echter niet te spreken over Asano en beledigde hem 
regelmatig, terwijl hij Kamei wel op een nette manier behandelde. Op een gegeven 
moment gingen deze beledigingen zover, dat Asano zich niet langer kon beheersen 
en zijn zwaard trok. Door snel ingrijpen van de wachters werd voorkomen dat Asano 
Kira zou doden. Asano werd veroordeeld tot het plegen van Seppuku vanwege het 
aanvallen van een shogunaat-official in diens eigen vertrekken. Kira daarentegen 
werd niet gestraft, terwijl de wet voorschreef dat beide partijen die betrokken waren 
bij een gewapend conflict binnen het kasteel Edo, gestraft moesten worden. 
 

 
 
Asano moest zijn seppuku uitvoeren in de tuin van het landhuis van een andere 
daimyo, wat als een grote schande gold voor iemand van de status van Asano. 
Na de dood van Asano werden zijn samoerai, de Ako Gishi, allen ronin, en werden 
zijn landerijen en bezittingen in beslag genomen. 
 



 
 
Veel van de ronin waren van mening dat Asano een groot onrecht was aangedaan 
daar Kira niet gestraft was, en spanden in het geheim samen voor een wraakactie. 
In de maanden erop bereidden ze zich in het geheim voor om een aanval uit te 
voeren op het landhuis van Kira. De leider van de samenzwering was Oishi. Hij hield 
de schijn op door zich in Kyoto te vestigen en daar regelmatig tavernes en bordelen 
te bezoeken, zodat het leek alsof hij geen wraak zocht en Kira zich veilig ging 
voelen. De andere ronin hielden zich overdag bezig als werklieden en handelaren 
om ook niet op te vallen. 
 
In 1702 was Oishi ervan overtuigd dat Kira zich geheel veilig waande en geen 
aanval meer verwachtte. Hij verliet Kyoto en ontmoette de andere ronin in Edo. 
Op 14 december 1702 vielen de ronin het landhuis van Kira in Edo aan. Gewapend 
met zwaarden en bogen bestormden ze het landhuis van twee kanten; Oishi leidde 
de aanval op de hoofdpoort, terwijl zijn zoon, Oishi Chikara, de kleinere poort aan 
de achterkant aanviel. De aanval aan de voorzijde werd afgeslagen, maar Oishi 
Chikara en zijn ronin wisten het huis binnen te dringen. De samoerai van Kira 
werden verslagen, waarna Kira zelf werd gedood. Hij werd onthoofd met een dolk. 
 
 

 
 
 
Na hun overwinning brachten de ronin het hoofd van Kira naar het graf van Asano 
in de Sengaku-ji tempel. Het nieuws over het gebeuren verspreidde zich snel, 
en veel mensen waren vol lof over de trouw van de ronin aan hun overleden 
daimyo. Bij de tempel legden ze het hoofd van Kira en de dolk waarmee hij was 
omgebracht op het graf van Asano. 
 
Het shogunaat veroordeelde de ronin nadien ter dood vanwege hun daad, maar uit 
respect voor hun trouw aan Asano en het feit dat ze de bushido zo nauw volgden, 
mochten ze eervol seppuku plegen in plaats van als criminelen te worden 
geëxecuteerd. Op 4 februari 1703 maakten 46 ronin een eind aan hun leven. 
Eentje kreeg van het shogunaat gratie, mogelijk vanwege zijn jonge leeftijd. 
Alle ronin liggen eveneens begraven bij de Sengaku-ji tempel. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Het verhaal is vele malen bewerkt voor toneelstukken, film en televisie. 
Het werd in 2013 verfilmd in een Amerikaanse actie-avonturenfilm, geregisseerd 
door Carl Rinsch en met Keanu Reeves in de hoofdrol. 
 

 
 

Vandaag in Japan worden de 47 Ronin en samoerai zoals Musashi Miyamoto als 
culturele helden beschouwd en worden ze vereerd in traditionele feestdagen en in 
talloze kabuki toneelstukken, films, romans en manga. 
 
Jaarlijks vindt het Gishisai festival plaats op 14 december in de stad Ako in de 
Hyogo prefectuur, ter nagedachtenis aan de 47 Ronin. Op die dag zijn scholen en 
bedrijven in de buurt gesloten en zijn de straten versierd met spandoeken en 
gekleurde lantaarns. 
 
Elk jaar bezoeken duizenden mensen de laatste rustplaats van de 47 Ronin, bij 
Sengakuji-tempel in Tokio, als eerbetoon aan hun toewijding en trouw. 
 
 

 



 
 
 

Examens jeugd 
 
De volgende examens voor de jeugd gaan door op : 
 
* zaterdag 9 januari 2016 – 9u30 : witte en gele gordels 
* zaterdag 16 januari 2016 – 9u30 : vanaf oranje gordel 
 
Die dagen is er bijgevolg geen gewone training. 
 
Inschrijvingen dienen te gebeuren voorafgaand aan het examen bij de 
respectievelijke lesgever(s) op initiatief van de kandidaat (behalve witte gordels : 
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 vroeger een karateka slaagde in zijn examen werd een gradatie toegevoegd 
aan de kleur van de gordel (kyu-graad) onder de vorm van één streepje of een 
tweede streepje op de gordel (+ de vermelding in zijn vergunningsboekje). 
Indien men al een tweede streepje behaalde, veranderde men van kyu-graad en 
veranderde bijgevolg ook de kleur van de gordel.  
 

 
 

Vanaf deze examens wordt het tweede streepje vervangen door een tweekleurige 
gordel. Met andere woorden van bijvoorbeeld gele gordel naar oranje gordel geeft 
dit het volgende: geel, geel met een streepje, een geel/oranje gordel en tenslotte 
oranje gordel. 
 



 
Het voordeel van deze werkwijze is tweevoudig. Het geeft onze jonge karateka’s 
een extra motivatie want zij worden er visueel aan herinnerd dat de volgende kyu-
graad er zit aan te komen. Een bijkomend belangrijk voordeel is dat de trainers met 
één oogopslag het niveau van de karateka en de groep kan bepalen. 
 
Indien je vragen hebt in verband met de examens, neem dan gerust contact op 
met de lesgevers. 
 

 
 

 

 
 

Steakdag 2016 
 
Zondag 28 februari 2016 - van 12u tot 19u 
Parochiezaal Winksele-Delle – Mechelsesteenweg 
 
Onze club organiseert op zondag 28 februari 2016 van 12u tot 19u, zijn 
jaarlijkse steakdag in de Parochiezaal te Winksele-Delle. 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 € 16,00 : 
 
* steak natuur 
* steak provençaal 
* steak peperroom 
* steak champignonroom 
* steak witloofsaus 
* vol-au-vent 
* vegetarische steak 
 
 
 



 
Speciaal voor de kinderen aan € 9,00 : 
 
* kindersteak 
* vol-au-vent 
* 2 curryworsten 
* vegetarische kindersteak 
 
Alles met lekkere frietjes à volonté ! Er is tevens lekker dessert voorzien. 
 
Indien je wil inschrijven : 
 
* via onze website 
* kaarten te koop bij 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 ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:nicole.remy@samoerai-leuven.be
mailto:ludo.binnard@samoerai-leuven.be


 
 

Samoerai @ Corrida Leuven 
 
Meer dan 6000 sportievelingen hebben zondag 27 december 2015 enkele Kerstkilo's 
eraf gelopen tijdens de 18e editie van de eindejaarscorrida in het centrum van 
Leuven. Ook Samoerai  Leuven was aanwezig : enkele van onze leden liepen er de 
afstand van 8 km. 

 
 

 



 
 

Competitieresultaten 
 
Clubkampioenschap kata - 19 december 2015 
 
Categorie jeugd WIT : 
 
1e plaats : Luce Pycke 
2e plaats : Kato Boets 
3e plaats : Romeo Dewinter 
3e plaats : Robin Dewinter 
 
Categorie jeugd GEEL : 
 
1e plaats : Rigo Dendas 
2e plaats : Yessin Messaoud 
3e plaats : Wisaal Laghmouchi 
3e plaats : Mohammed Rida Nassiri 
 
Categorie jeugd ORANJE : 
 
1e plaats : Omayma El Yousfi 
2e plaats : Wolf De Martelaere 
3e plaats : Jochen Evenepoel 
3e plaats : Miel Vandeginste 
 
Categorie jeugd GROEN-BRUIN : 
 
1e plaats : Marie Millet 
2e plaats : Marwa Nassiri 
3e plaats : Maxim Van Hooydonck 
3e plaats : Jente De Gols 
 
Categorie senioren WIT-ORANJE : 
 
1e plaats : Carolynn Vangenechten 
2e plaats : Bart Boets 
3e plaats : Angelina Liashkevich 
3e plaats : Kris Staes 
 
Categorie senioren GROEN-BRUIN : 
 
1e plaats : Jarno Waeterloos 
2e plaats : Tony Tallon 
3e plaats : Dieter Verhaegen 
3e plaats : Emily Geuvens 
 



 
 
Sittard Cup (Nederland)– kumite - 19 december 2015 
 

 
 
 

 
3e plaats : Bram Beersaerts (jongens -14jaar / -41kg) 
3e plaats : Connor Stalpaert (junioren jongens -68kg) 

3e plaats : Amir Khani (senioren heren – open) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Internationaler Odenwald Cup (Mörlenbach-Duitsland) 
kumite - 12 december 2015 
 

  
 

1e plaats : Marwa Nassiri (scholieren meisjes - van 6e tot 4e kyu) 
2e plaats : Jelena Lakovic (scholieren meisjes - van 6e tot 4e kyu) 

3e plaats : Jelena Lakovic (scholieren meisjes - open) 
3e plaats : Amir Khani (senioren heren - open) 

 
 
 

 
 
 

Nieuws - kalender 
 
Agenda januari 2016 
 
Za 09/01/2016 : clubexamen jeugd : witte & gele gordels 
Za 16/01/2016 : clubexamen jeugd : vanaf oranje gordel 
Vr-Zo 22-24/01/2016 : Open de Paris 2016 
Zo 24/01/2016 : WIKF training EK Rotterdam 2016 (Stambruges) 
Za 30/01/2016 : VKFM - Vlaams Kampioenschap kata & kumite (Neerpelt) 
 
 



 

 
 

 
 
 
Agenda februari 2016  
 
Vr-Zo 05-07/02/2016 : EKF - EK Junioren, Kadetten & U21 (Limmasol - Cyprus) 
Za 20/02/2016 : clubkampioenschap kumite 
Za 20/02/2016 : drink medewerkers Belgian Open 2015 
Za 27/02/2016 : BKF - Belgisch kampioenschap kata & kumite (Beerse) 
Zo 28/02/2016 : Samoerai steakdag 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

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

