
 
 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
Samoerai Nieuwsbrief –  juli-augustus 2010 



 
Beste karateka, 
Beste ouders, 
 

Op 3 juli sloten wij het seizoen af met onze jaarlijkse barbecue. Wij 
danken de aanwezigen voor hun opkomst en onze medewerkers voor 
hun inzet. 
 

De trainingen van onze club hervatten vanaf maandag 23 augustus. 
Wij hopen iedereen na een leuke vakantie uitgerust en gemotiveerd 
terug te zien. Na overleg met de trainers werd er besloten dat voortaan 
de groene gordels ook terecht kunnen op de woensdagtraining, samen 
met de witte, gele en oranje gordels. 
 

Onze club organiseert voor de jeugd op 18 september 2010 een 
uitstap naar Dierenpark Planckendael, onder begeleiding van 
bestuursleden en trainers. 
Wil je het nieuwe karateseizoen op een leuke manier beginnen : ga dan 
zeker mee ! Meer info kan je terugvinden in deze nieuwsbrief. 
 

Op 14 november 2010 staat de vijfde editie van het Belgian Open op 
de kalender, waarvoor de voorbereidingen ondertussen weer volop aan 
de gang zijn. 
 

Wij wensen iedereen nog een prettige zomervakantie toe ! 
 

Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 
 

 

 



Overlijden Sensei Hiroji Fukazawa – 11 juni 2010 
 

  

 

Sensei Hiroji Fukazawa heeft na een ongelijke strijd zijn ultiem gevecht uit 
handen moeten geven. Sensei Fukazawa was een zeer gewaardeerde 
autoriteit op het vlak van Wado-Ryu kennis, maar bovenal een warme en 
vriendelijke persoonlijkheid die mensen kon begeesteren door zijn 
bewonderenswaardige gave van kracht en rust met elkaar te verenigen. 
 

  
 

Een groot verlies voor de Wado-Ryufamilie en het karatedo in het algemeen. 
Wij bieden onze meest innige deelneming aan, aan zijn naasten en al 
diegenen die hem nauw aan het hart lagen. 
 

Rudi H. 
 

 

  
   

Uitstap Planckendael – 18 september 2010 
 

  

 

 

KC Samoerai Leuven organiseert voor de jeugd op 18 september 2010 een 
uitstap naar Dierenpark Planckendael, onder begeleiding van bestuursleden 
en trainers. 
 

We reizen met de trein van Leuven naar Mechelen, waar we de boot nemen 
langs het Kanaal Leuven-Dijle/Hanswijkvaart tot aan de achterzijde van het 
park. 
 

 



 
 

Planckendael is een avontuurlijk park met grote dierenverblijven en met 
ruimte voor spelende kinderen en huppelende dieren. Je kan er de vier 
Indische leeuwenwelpjes van leeuwin Kolya bewonderen of het 
sneeuwluipaardje Laila, geboren in april, een primeur voor België. 
 

Je ziet er dieren uit verschillende werelddelen… en wat dacht je bijvoorbeeld 
van een wandeling door de bomen, niet op de begane grond, maar 14 meter 
daarboven... of misschien ga jij liever naar de grote speeltuin… !? 
 

  
 

Praktische info : 
 

* uitstap voor jeugd (clubleden tot max. 18 jaar) 
 

* prijs = slechts € 10 per persoon – het saldo wordt door de club betaald 
   � inbegrepen :  
 

* Treinreis heen en terug in 2de klas naar Mechelen.  
* Boottocht heen en terug tot Planckendael.  
* Toegang tot het dierenpark Planckendael. 

 

* inschrijven ten laatste 5 september 2010 bij Ludo : 
  via e-mail ludo.binnard@samoerai-leuven.be of telefonisch : 0497-59 24 
83 
 

* betaling : ten laatste op 5 september op rekening 001-0590988-43 van 
   KC Samoerai Leuven met als mededeling “Planckendael”. 
 

* heenreis : 
* samenkomst ingang station Leuven (centrale inkomhal) : 8u30 
* vertrek trein naar Mechelen : 8u44 
* aankomst trein in Mechelen : 9u10 
* vertrek boot Likamboté aan Colomabrug (± 300m van het station) 
: 9u30 
* aankomst Planckendael ± 10u00 (duur boottocht ± 30 min.) 

 

* terugkeer : 
* vertrek terugvaart boot Likamboté aan Planckendael : 16u50 
* vertrek trein Mechelen : 17u50 
* aankomst trein in Leuven : 18u16 



* samenkomst ingang station Leuven (centrale inkomhal) : 18u25 
 

* meebrengen : 
* je goed humeur 
* aangepaste kledij 
* bij zonnig weer : eventueel insmeren met zonnebrandolie 
* (rug)zakje met picknick voor ’s middags en drank 

 

  
    

 Woensdagtrainingen 
 

  

 

Vanaf september 2010 is er een wijziging voor wat betreft de 
woensdagtraining voor de jongeren : deze training is voortaan 
toegankelijk voor de witte tot en met groene gordels. 
 

 
 

 

   
    

 Examens 35+ en senioren 
 

  

 

Hieronder de geslaagden die een hogere kyu-graad behaalden : 
 

7e kyu 
 

Michael Smet 
Marijke Meys 
Joris Baken 
 

6e kyu 
 

Philippe Van Hamme 
Geert Callaert 
Karolien Smets 
 

5e kyu 
 

Mark Van Der Borght 
 

4e kyu 
 

Joost Waeterloos 
Kaveh Randjandiche 
Els Geerts 

 



 

3e kyu 
 

Patrick Vandereyken 
 

2e kyu 
 

Eric Aerts 
 

   
    

 Competitieresultaten 
 

  

 

British International Open - kumite 
Glasgow – 11 juli 2010 
 

Nele De Vos :  
 

1e plaats – dames junioren +59kg 
3e plaats – dames junioren open 
3e plaats – dames senioren - team 
 
Open Zuid-Nederlands Kampioenschap - kumite 
Made – 13 juni 2010 
 

Nele De Vos : 2e plaats – dames junioren 
 

 

   
 
 

Nieuws – Agenda 
 

  

 

Nieuwsbrief VKFM 

 

De laatste versie van de nieuwsbrief van de federatie (Zomer 2010) kan je 
on-line bekijken op de site van VKFM, onder het menu Nieuws � 
Nieuwsbrief of via : http://www.vkfmultistijl.be/nieuwsbrief. 
 

 

Het Europees kampioenschap van de Wado International Karate-Do 
Federation (WIKF) gaat dit jaar door van 24 tot en met 26 september in 
Italië (Venetië). 
 

 

 



 
 

Van onze club werden de drie volgende karateka’s geselecteerd die zullen 
deelnemen onder begeleiding van coach Rudi Holemans : 
 

* Lisa Bracke 
* Margot Bracke 
* Aron Bracke 
 

Wij wensen hen alvast veel succes toe ! 
 

 

Website : nieuwe foto’s 
 

De foto’s van de Tofsportdag (26 juni) en de barbecue (3 juli) staan 
ondertussen op onze site. 
 

 
 

 

Elites VKFM 

 

De Vlaamse Karate Federatie Multistijl heeft besloten om volgende kampers 
op te nemen in de Elitegroep. Deze karateka’s dienen de extra trainingen en 
stages, opgelegd door de Sportcommissie, te volgen en kunnen 
geselecteerd worden voor buitenlandse wedstrijden. 
 



* Eline Vounckx 
* Nele De Vos 
* Ian Van der Eedt  
 

Zij werden al geselecteerd voor de internationale kampioenschappen Lions 
Cup 2010 in Luxemburg (25 september) en voor het 11th Czech Karate 
Open te Pilzen in Tsjechië (2-3 oktober). Nele De Vos werd daarenboven 
ook geselecteerd door de federatie om deel te nemen aan de German Open 
2010 (18-19 september) 
 

Wij feliciteren allen met hun selectie en wensen hen alvast veel succes toe ! 
 

 

Agenda (meer details zie website – Kalender of Volgende activiteit) 
 

 

  
    
 

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. 

  

  
 


