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Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
De trainingen van onze club hervatten vanaf maandag 27 augustus. Wij hopen 
iedereen na een leuke vakantie uitgerust en gemotiveerd terug te zien. 
 
Op 11 november 2012 staat de zevende editie van het Belgian Open op de kalender, 
waarvoor de voorbereidingen ondertussen alweer volop aan de gang zijn. 
 
Wij wensen iedereen nog een prettige zomervakantie toe ! 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 
 

 
 

EK WIKF - GRIEKENLAND 
 
Van 28 tot 30 september 2012 gaat het 16e EK van de WIKF door in Griekenland 
(Halkida-Evia). 
 
Onze club zal op dit kampioenschap vertegenwoordigd zijn door 7 personen. 
 
Ian Van der Eedt en Aron, Lisa en Margot Bracke zijn geselecteerd als kampers. 
Rachid Haevelaerts zal aanwezig zijn als coach. Kris Vansteenwegen gaat mee als 
scheidsrechter en Rudi Holemans als lid van de Belgische en hoofd van de Vlaamse 
Wadodelegatie. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Nancy Hendrickx : Brussels to Paris 2012 
 
Terwijl Artsen Zonder Grenzen veeleer acute problemen aanpakt, gaat Dokters van 
de Wereld zich vooral toespitsen op het uitbouwen van medische hulp in 
langdurigere projecten, altijd in samenwerking met de lokale bevolking zodat er 
aan duurzame verbeteringen van de situatie wordt gewerkt.  
 
Daarom is het zeker ook de moeite om dit minder bekende broertje van Artsen 
Zonder Grenzen te steunen en dat kan bijvoorbeeld door mij te sponsoren voor 
de fietstocht van Brussel naar Parijs die ik ook dit jaar zal ondernemen ten 
voordele van de projecten van Dokters van de Wereld.  
 
Ik dank u alvast hartelijk voor elke bijdrage van welk getal dan ook! 
 
Nancy Hendrickx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Voor meer info kan u altijd bij Nancy terecht tijdens de maandagtrainingen. 
 

 

Resultaten clubexamens 
 
In juni gingen de clubexamens voor de jeugd en de volwassenen door. Hieronder de 
geslaagden die een hogere kyu-graad behaalden : 
 

 7e kyu 
 
De Braekeleer Ole 
De Volder Mona 
Geldof Luka 
Hoeks Dieter 
Yu Catherine 
 

 6e kyu 
 
Abdelrahim-Abdalla Ahmad 
Abdelrahim-Abdalla Mohamed 
Cartoos Senne 
De Backer Neal 
De Gols Jente 
Devos Jonas 
Hendrickx Nancy 
Luyts Jonathan 
Schreurs Pieter 
Somers Patrick 
Stalpaert Hedwig 
Van Vlasselaer Milan 
Willems Vu 
Yu Arthur 
 



 
 
 
 

 5e kyu 
 
Abdelrahim-Abdalla Muna-Munir 
Amara Imane 
Amara Walid 
Huens Jitse 
Magnini Thibault 
Nuydens Zoe 
Randjandiche Lukas 
 

 4e kyu 
 
Callaert Geert 
Stalpaert Connor 
Stalpaert Kieran 
Van Der Borght Mark 
Van Hamme Philippe 
Verbert Veronique 
 

 3e kyu 
 
Wuyts Maxim 
 

 2e kyu 
 
Geerts Els 
Randjandiche Kaveh 
Waeterloos Jarno 
Waeterloos Joost 
 

 1e kyu 
 
Aerts Eric 
Bracke Aron 
Bracke Lisa 
 
De volgende clubexamens zullen doorgaan op deze data : 
 
Za 19/01/2013 : examen jeugd - witte & gele gordels 
Za 26/01/2013 : examen jeugd - vanaf oranje gordel 
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 
 
 

 
 
 
 
 



Competitieresultaten 
 
Kaiten Open Karate International – 3 juni 2012 - Almere (NL) 
 

 
Robbe Vandeuren : 3e plaats (jongens 14/15 jaar) 

 
 

 

Agenda & nieuws 
 
Donderdagtrainingen 
 
Vanaf september kan men op de donderdagtrainingen onder leiding van Rachid 
Haevelaerts ook terecht vanaf 9 jaar en gele gordel.  
 
19u00 - 20u00 : vanaf 9 jaar + gele gordel 
19u00 - 21u00 :  selectie 
 
 
Agenda september 2012 
 
Za-Zo 08-09/09/2012 : Lions Cup 2012 (G.H.Luxemburg) 
Za 15/09/2012 : stage Ludovic Cacheux (Basècles) 
Zo 16/09/2012 : stage Ludovic Cacheux (Basècles) 
Wo 26/09/2012 : vriendentraining (Sportoase 18u00-19u00)  
Za 29/09/2012 : vriendentraining (Sportoase 10u00-11u30) 
Za 29/09/2012 : Open Karate Cup Sittard (Nederland) 
 
Agenda oktober 2012 
 
Zo 07/10/2012 : Beker van Hoeselt (kumite) 
Za 27/10/2012 : gemeenschappelijke training (Sportoase 10u00-11u30) 
 
 
Nieuwsbrief Zomer 2012 - VKFM 
 
De laatste nieuwsbrief (Zomer 2012) van de federatie is beschikbaar. 
Via deze link kunnen jullie de nieuwsbrief lezen en vooruitblikken wat het najaar in 
petto heeft. 
 



 
Tofsportnacht stad Leuven – 25 augustus 2012 
 
Tofsportnacht is een tweeluik van 2 sporten (polsstokspringen en lopen), overgoten 
met een saus van avontuur en sensatie: enerzijds is er het polsstokgala, anderzijds 
is er de city run. 
 
Tijdens het Polsstokgala zullen enkele nationale & internationale kampioenen het 
tegen elkaar opnemen. 
 
De Leuven Sprint is een bruisende wedstrijd die haar weg door de binnenstad 
baant. Elke deelnemer start individueel of in groep en tracht zo snel mogelijk het 
parcours van circa 3 km af te leggen. Het parcours leidt u niet alleen door de wegen 
van de binnenstad ! Het pad vol hindernissen zoals trappen, boomstammen, balen 
stro,... stuurt u ook door verbazingwekkende gebouwen en dit op een ritme dat 
volledig door een DJ zal worden bepaald. 
 
Voor meer info : zie de website van Tofsportnacht Leuven. 
 

 
 

 

Partners 
 

   
 

 
 

 
 



   
 

 
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. Je hebt Acrobat Reader nodig om 
de bijlage te bekijken. Download hier deze gratis software. 

 

 

 


