
 
 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
Samoerai Nieuwsbrief –  mei 2010 



 
 
Beste karateka, 
Beste ouders, 
 

Onze jaarlijkse “Samoerai-barbecue”, de ideale manier om samen het karateseizoen 
af te sluiten en aan de vakantie te beginnen, gaat door op zaterdag 3 juli 2010 in 
Zaal Terbank te Heverlee. 
 

Het eerder aangekondigde weekend voor de jeugd in september 2010 zal niet kunnen 
plaatsvinden. Op zaterdag 18 september 2010 gaan we echter wel op uitstap met de 
jeugd naar Planckendael, onder begeleiding van enkele bestuursleden en trainers. 
We reizen dan 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. 
 

Het feest dat wij voorzien voor het 40-jarig bestaan van de club zal doorgaan op 
zaterdag 27 november 2010 in het Wagenhuis van het Kasteel van Horst. 
 

Meer info over deze activiteiten volgt later, maar noteer alvast deze data in uw agenda ! 
 

In de mei en juni valt er regelmatig een training weg omwille van feestdagen, andere 
activiteiten of omdat de sporthal gesloten is voor jaarlijks onderhoud. Gelieve daarom de 
kalender in deze nieuwsbrief of op onze website te raadplegen. 
 

Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 
 

 
 
 

 Shodan Shiken – Emiel Peeters 
  

  
 

Examen 1e dan – VKF multistijl – 25 april 2010 
 

 

 



  
 

Met plezier melden wij dat Emiel Peeters op zondag 25 april 2010 deelnam aan het 
VKFM-examen voor 1e dan (Shodan Shiken) en dat hij geslaagd is ! 
Wij feliciteren Mil met deze prestatie ! 
 

    
      
  
 
 

 Hagakure (The Book of the Samurai) 
 

  

 

Uit : Hagakure – The book of the Samurai (Yamamoto Tsunetomo) - hoofdstuk 4 
 

  
 

Tijdens een instructie gaf heer Naoshige zijn zoon, Katsushige, de opdracht om het 
snijden met het zwaard te oefenen. De zoon diende daarvoor ter dood veroordeelde 
gevangenen te gebruiken. Tien gevangenen werden op een lijn geplaatst en 
Katsushige onthoofde de ene na de andere. Toen hij bij de tiende en laatste 
veroordeelde was beland zag hij dat het een jong en gezond iemand was. “Ik ben 
moe geworden van het oefenen”. De tiende man zijn leven was gered. 
 

 

   
    

   
    



 Clubexamens jeugd 
 

  

 

De volgende examens voor de jeugd gaan door op : 
 

* zaterdag 22 mei 2010 : witte en gele gordels 
* zaterdag 5 juni 2010 : vanaf oranje gordel 
 

Die dagen is er bijgevolg geen training. 
 

 
 

Inschrijvingen dienen op voorhand te gebeuren bij de een van de lesgevers op initiatief 
van de kandidaat (behalve witte gordels : op initiatief van de trainer). 
 

Dit laat ons toe de nodige administratieve voorbereidingen op voorhand af te handelen 
(controle vergunningen, aanwezigheden, deelname stages, leeftijd, ...). 
Breng uw vergunningsboekje mee ! 
 

 
Verplichte stages en trainingen 
* Trainingen : min. 25 trainingen per graadverdeling (kyu, kyu+,kyu++) 
* Stages per kyu-graad : 
- examen 7e kyu : - 
- examen 6e kyu : 2 stages (waarvan max. 1 provinciale training) 
- examen 5e kyu : 2 stages (waarvan max. 1 provinciale training) 
- examen 4e kyu : 2 VKFM stages 
- examen 3e kyu : 2 VKFM stages 
- examen 2e kyu : 3 VKFM stages 
- examen 1e kyu : 4 VKFM stages 
 

Indien je twijfelt of je klaar bent om examen af te leggen, neem dan contact op met de 
lesgevers en vraag hun advies. 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 achter de spiegels 
waar het examen zal doorgaan. 
 

  

   
    
    



 VKFM – Provinciale training 

  

 

Zaterdag 29 mei 2010 

 

Plaats :         KH Leuven sporthal - zaal U2 & U3  
Kerspelstraat - 3001 Heverlee  

 

Uur :                     10u30 tot 12u30 
Samenkomst :         10u00 - sporthal KH Leuven te Heverlee 
 

De groepen worden ingedeeld per graad en leeftijd. Deze training is toegankelijk 
voor leden met een geldige VKF-vergunning en lid van een VKF-club gevestigd in 
Vlaams-Brabant.  
 

Inkom :        te betalen ter plaatse          
€ 7,00 per deelnemer  
€ 5,00 vanaf het 2e lid van dezelfde familie  
Gratis vanaf het 3e lid van dezelfde familie  
Gratis voor kandidaten Shodan Shiken 

 

!! DIE DAG IS ER GEEN TRAINING !! 
 

  

   
    
    

 Competitieresutaten 
  

 

 

Provinciaal kampioenschap multistijl VKFM 

kata/kumite – 18 april 2010 
 

Op zondag 18 april 2010 gingen in de sporthal van Averbode de Vlaams-Brabantse 
kampioenschappen kata en kumite (alle stijlen) door, ingericht door de Vlaamse 
Karate Federatie Multistijl. 
 

Karateclub Samoerai Leuven was de laatste jaren steeds de club met de meeste 
podiumplaatsen en kampioenen op het provinciaal kampioenschap. 
In 2006 behaalde onze club 23 ereplaatsen, in 2007 bedroeg het aantal medailles 28, 
in 2008 legde Samoerai Leuven beslag op 31 medailles en in 2009 werden er 
27 podiumplaatsen veroverd. Ook dit jaar waren onze karateka’s weer goed op dreef 
en behaalden 26 podiumplaatsen waarvan 9 provinciale titels. 
 

 



 
 

In het onderdeel kata werden er 12 podiumplaatsen en 4 provinciale titels behaald; 
in het kumite 14 medailles en 5 provinciale titels.  
 

Eline Vounckx (miniemen) en Nele De Vos (junioren-senioren) behaalden de 
provinciale titels in beide disciplines. In het kata waren er verder provinciale titels 
weggelegd voor Lukas Meyvisch (pupillen) en Margot Bracke (kadetten). In het 
kumite werd er bovendien ook nog de hoogste podiumplaats bereikt door Anne-
Sophie Vounckx (preminiemen), Nand Peeters (kadetten) en Lisa Bracke (kadetten). 
 

Bijgevolg won Samoerai Leuven dit jaar ook opnieuw de twee Provinciale 
Wisselbekers in de beide disciplines. 
 

Wij wensen iedereen te feliciteren en te bedanken voor de resultaten, voor hun inzet 
en voor het engagement voor de club tijdens dit provinciaal kampioenschap. 
 

 
 

Hieronder kan u een overzicht terugvinden van de resultaten van de onze kampers. 
 



KATA 
 

Pupillen – jongens                                 Preminiemen - meisjes 
1. Lukas Meyvisch                                2. Lissa Hellemans 
2. Jeffrey Somers                                3. Anne-Sophie Vounckx 
 

Miniemen – meisjes                              Miniemen - jongens 
1. Eline Vounckx                                   2. Bram Van Roy 
 

Kadetten – meisjes                               Junioren - dames 
1. Margot Bracke                                 1. Nele De Vos 
2. Lisa Bracke 
 

Teams -14 jaar                                    Teams +14 jaar 
3. Samoerai Leuven 1                           2. Samoerai Leuven 3 (Eline/Lisa/Margot) 
(Lissa/Jarno/Anne-Sophie)                     3. Samoerai Leuven 5 (Ian-Kevin-Nele) 
 

KUMITE 
 

Preminiemen (min) - gemengd                Preminiemen (plus) - jongens 
1. Anne-Sophie Vounckx                        3. Connor Stalpaert 
2. Kilian Vounckx 
3. Lissa Hellemans 
 

Miniemen (plus) - jongens                      Miniemen (open) - meisjes 
2. Bram Van Roy                                  1. Eline Vounckx 
3. Aron Bracke 
3. Samir Ifli 
 

Kadetten (min) - jongens                       Kadetten (open - jongens 
1. Nand Peeters                                   1. Lisa Bracke 
                                                        2. Margot Bracke 
 

Junioren (open) - heren                         Junioren & Senioren (open) - dames 
2. Ian Van der Eedt                              1. Nele De Vos 
3. Emiel Peeters 
 

 
 

 
Belgisch kampioenschap Wado-Ryu 

kata/kumite – 25 april 2010 

 
Van op het Belgisch karatekampioenschap Wado-Ryu in het Henegouwse Basècles 
keerde onze club dit jaar huiswaarts met 15 medailles. 
 

Tijdens de katawedstrijden in de voormiddag behaalde Samoerai Leuven 8 medailles, 
waarvan 3 Belgische titels. 
 
Jeffrey Somers veroverde de Belgische titel en Timon Waeterloos de bronzen medaille 
in de categorie pupillen-jongens. Jarno Waeterloos werd tweede bij de preminiemen-
jongens. Bij de miniemen behaalde Eline Vounckx de titel bij de meisjes en bij de 
jongens legde Bram Van Roy beslag op de derde plaats. In de categorie junioren-
meisjes werd het een zelfs een heruitgave van de Leuvense finale van vorig jaar : 
Nele De Vos verlengde haar titel en Sophie Haers werd opnieuw tweede. 
Bij de junioren-jongens tenslotte behaalde Kaz Puttenaers brons 
 



 
 

In de namiddag stonden de kumitewedstrijden op het programma. Ook hier lieten 
onze kampers zich gelden met als resultaat 7 podiumplaatsen en opnieuw 3 titels. 
 

Connor Stalpaert (preminiemen) behaalde een derde plaats. Bram Van Roy 
(miniemen) en Ian Van der Eedt (junioren) legden allebei beslag op de tweede plaats. 
Bij de kadetten-meisjes werd het ook in het kumite een Leuvense én familiefinale : 
zussen Lisa (1e plaats) en Margot Bracke (2e plaats) kampten onderling voor de 
gouden en zilveren medailles. Eline Vounckx (miniemen) en Nele De Vos 
(junioren/senioren) werden eveneens kampioen in het kumite en behaalden zo elk 
hun tweede Belgisch goud van de dag. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



Namur Open Cup - kumite – 1 mei 2010 
 

 
 

Eline Vounckx :        1e plaats - categorie meisjes 12/13 jaar 
Nele De Vos :          1e plaats - categorie dames 16/17 jaar 

1e plaats - categorie dames 18+ 
 

    
  

 Nieuws – Agenda 
  

  

 

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. 

 
  


