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Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
Vergeet niet om in te schrijven voor onze gezellige Samoerai-barbecue die 
doorgaat op zaterdag 11 juni 2016 ! 
 
Op zaterdag 4 juni 2016 en zaterdag 11 juni 2016 is geen gewone training : 
op die data gaan de examens voor de jeugd door van 9u30 tot 12u00. 
 
Gedurende de maand juli zijn er geen karatetrainingen en in augustus zal er enkel 
getraind worden op dinsdagen en donderdagen van 2 augustus tot en met 
18 augustus 2016. De gewone trainingen hervatten terug vanaf 20 augustus 2016 
 
Meer info in deze nieuwsbrief en op onze website 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 



 

Samoerai Barbecue – 11 juni 2016 
 

 
 
Het bestuur van de club nodigt alle leden, ouders en sympathisanten uit op 
de jaarlijkse Samoerai Barbecue op zaterdag 11 juni 2016 vanaf 16u 
in Ontmoetingscentrum Genadedal, Velderblok 2A te 3010 Kessel-Lo. 
 
De prijs voor een volwassene bedraagt € 16,00 en voor kinderen onder 12 jaar 
betaalt men € 9,00 (dranken niet inbegrepen). 
 
Inschrijven, ten laatste op 4 juni 2016, kan via de website, bij een van de 
bestuursleden of via email naar ludo.binnard@samoerai-leuven.be 
 
Op verzoek kan er ook een vegetarisch alternatief voorzien worden, maar dan dient 
men dit op voorhand te melden. 
 

 

 
 

Clubexamens jeugd 
 
zaterdag 4 juni 2016 - 9u30 – 12u00 - vanaf oranje gordel 
zaterdag 11 juni 2016 - 9u30 – 12u00 - witte en gele gordels 
 
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). 
 

http://www.samoerai-leuven.be/


 
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. 
 

 
 
Die dagen is er bijgevolg geen gewone training ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Dangradenxamens 
 
Dangradenexamens WIKF Belgium – 28 mei 2016 
 

 
 
Dangradenexamens Vlaamse Karate Federatie Multistijl – 22 mei 2016 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

Toshiro Mifune 
 
Toshiro Mifune (1 april 1920 - 24 december 1997) was een charismatische Japanse 
filmacteur die vooral bekend werd door zijn rollen in Akira Kurosawa's 
meesterwerken in de jaren vijftig en zestig. Mifune werd geboren in Qingdao in de 
Chinese provincie Shandong, als zoon van een Japanse fotograaf die tot de 
Methodistische Kerk behoorde. Toen hij vier was verhuisde het gezin naar 
Mantsjoerije, waar de jonge Toshiro een volledig Japanse opvoeding kreeg. 
 



 
In 1939 moest hij in militaire dienst, en in 1946 kwam hij naar Japan. Hij 
solliciteerde bij de Toho Studios als assistent-cameraman. Toen er een grote staking 
uitbrak, werd hij binnen enkele maanden omgeschoold tot acteur. 
 
Mifune speelde in een 170-tal films. Zeventig hiervan vielen in de prijzen. In 1961 
en in 1965 werd hij op het filmfestival van Venetië uitgeroepen tot beste acteur. 
 

 
 

Hij is vooral bekend door zijn rollen tussen 1948 en 1964 in zestien films van 
filmmaker Akira Kurosawa, die ondertussen beschouwd worden als klassiekers, 
zoals Rashomon, The Seven Samurai, The Hidden Fortress, Throne of Blood en 
Yojimbo. 
 

 
 



 
 
Hij gaf ook gestalte aan Musashi Miyamoto in Hiroshi Inagaki's ‘Samurai Trilogy’ en 
speelde Lord Toranaga in de TV serie Shogun. 
 
Hij wordt aanzien als de perfecte acteur voor het archetype van ‘ronin’ of 
'zwervende krijger’, een rol die hij perfectioneerde tijdens zijn samenwerking met 
Kurosawa. 
 
Clint Eastwood was een van de eerste acteurs die dit ‘dolende krijger’ personage 
kopieerde voor zijn films : in westerns van Sergio Leone speelt hij karakters 
vergelijkbaar mets Mifune's ‘ronin zonder naam rol’ in Yojimbo. 
 
De manier waarop hij als samoerai het zwaard hanteert in zijn films, benadert de 
perfectie. 
 
Zijn martial arts instructeur was Yoshio Sugino van de Tenshin Shoden Katori Shinto 
Ryu. Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu is een uitgebreide martiale kunst die zich 
richt op de studie van een breed scala van martiale vaardigheden met het zwaard 
als centrale wapen (Kenjutsu of zwaardtechniek). 
 

 
Toshiro Mifune's graf in Kawasaki, Kanagawa. 

 
http://www.mifuneproductions.co.jp/ 

 
 

http://www.mifuneproductions.co.jp/


 
 

Competitieresultaten 
 
Rotterdam Cup (Nederland) – 29 mei 2016 
 

2e plaats : Marie Millet (kata - meisjes -14 jaar) 
2e plaats : Bram Beersaerts (kumite - jongens -14 jaar) 
2e plaats : Connor Stalpaert (kumite - jongens -18 jaar) 

1e plaats : Amir Khani (kumite - heren +18 jaar) 
3e plaats :  Robbe Vandeuren (kumite - heren +18 jaar) 

 
Open Zeeuws Kampioenschap 2016 (Axel – Nederland) – 21 mei 2016 
 

 
1e plaats : Marie Millet (kata - jeugd 12/13 jaar) 

2e plaats : Joppe Beersaerts (kumite - jongens 10/11 jaar) 
3e plaats :  Bram Beersaerts (kumite - jongens 12/13 jaar) 
1e plaats : Kieran Stalpaert (kumite - jongens 14/15 jaar) 

3e plaats : Lisa Bracke (kumite - dames – senioren) 
1e plaats : Amir Khani (kumite - heren - senioren) 

 



 
International German Wado Cup (Eckernforde) – kumite - 30 april 2016 
 

 
Robbe Vandeuren 

1e plaats - U21 (+78 kg) & 2e plaats - senioren (-84kg) 
 

 
 

 
 
 



Nieuws - kalender 
 
Conditietrainingen juni 2016 – POLYVALENTE ZAAL SPORTOASE 
 
Elke woensdag van 17u00 tot 18u00 
 
Conditietrainingen juli 2016 – PARK HEUVELHOF KESSEL-LO 
 
maandag 4 juli 2016 – 18u00-19u00 
woensdag 6 juli 2016 – 18u00-19u00 
maandag 11 juli 2016 – 18u00-19u00 
woensdag 13 juli 2016 – 18u00-19u00 
 
Conditietrainingen augustus 2016 – PARK HEUVELHOF KESSEL-LO 
 
Elke maandag van 18u00 tot 19u00 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Agenda juni 2016  
 
Za 04/06/2016 : clubexamen jeugd : vanaf oranje gordel 
Za 11/06/2016 : clubexamen jeugd : witte & gele gordels 
Za 11/06/2016 : Samoerai barbecue 2016 (Zaal Genadedal - Kessel-Lo) 
Do 16/06/2016 : Algemene ledenvergadering (Brusselsepoort 19u30) 
Ma 20/06/2016 : clubexamen volwassenen & 35+ 
Di 28/06/2016 : geen training 
 
Agenda juli 2016 : geen karatetraining 
 
Agenda augustus 2016  
 
van 2 augustus 2016 tot en met 18 augustus 2016 : 
karatetraining op dinsdag en donderdag van 18u00 tot 19u30 
POLYVALENTE ZAAL SPORTOASE 
 
Vanaf zaterdag 20 augustus 2016 : hervatting gewone trainingen 
 

 
 

Partners 
 

   
 

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


   
 

   
 

    
 

http://www.brittoflex.be/
http://www.mammamia.be/
http://www.tibecom.be/
http://www.jesvastgoed.be/
http://www.boobooprints.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

