
 

 
Samoerai nieuwsbrief – mei 2011 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 
 

Onze jaarlijkse “Samoerai-barbecue”, de ideale manier om samen het karate-

seizoen af te sluiten en aan de vakantie te beginnen, gaat dit jaar door op 

zaterdag 18 juni 2011 in Zaal Terbank te Heverlee. Wij hopen u daar allen te 

ontmoeten, meer info hieronder... 

 

In de maanden 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 
 

Barbecue 

 

Zaterdag 18 juni 2011 
 

Het bestuur van de club nodigt alle leden, ouders en sympathisanten uit op de 

jaarlijkse Samoerai Barbecue op zaterdag 18 juni 2011 in zaal Terbank, 

Tervuursesteenweg 255 te Heverlee vanaf 16u00 
 

 
 

De prijs voor een volwassene bedraagt € 15,00 en voor een kind jonger dan 12 

jaar betaalt men € 10,00 (dranken niet inbegrepen). 
 

Inschrijven, ten laatste op 11 juni, kan bij een van de bestuursleden met het 

formulier dat wordt uitgedeeld tijdens de trainingen of via : 
 

Nicole : 0476-88 16 47 – nicole.remy@samoerai-leuven.be 

Ludo : 0497-59 24 83 – ludo.binnard@samoerai-leuven.be 
 

De Samoerai-Barbecue is elk jaar de gezelligste manier om samen het seizoen af 

te sluiten en wij hopen dan ook u te mogen begroeten op deze dag 
 

 
  

 

Hanami Matsuri - Japan 

 

De Japanner heeft een bijzondere binding met de natuur. Men ziet in de natuur 

een parallel met het leven van de mens. Het ontluiken van de natuur in het  



 

voorjaar, de kracht van de natuur in de zomer, het naderend verval in de herfst 

en de uiteindelijke en onvermijdelijke dood in de winter. Bloemen spelen daarin 

een grote rol en hebben ook nog vaak een religieuze betekenis. 
 

 
 

Door de eeuwen heen speelde in deze beleving de kersenbloesem een hoofdrol. 

In Japan spreekt men van de “sakura”. Het is met deze kersenbloesem alsof na 

een koude winter de aarde alle energie heeft samengeperst in de schitterende 

bloei van deze bloem. Hoe hevig en schitterend de bloei ook is, zij is, net als het 

leven, van kortstondige duur. Het verwaaien van de bloesems tekent het einde 

van het leven. Ook heeft de natuur met regen en wind invloed op de lengte van 

de bloei, zoals ook in het menselijk leven de natuur zijn invloed heeft en de mens 

maar een nietig schepsel is, een willoos slachtoffer van de grillen van de natuur. 
 

 
 

Iedereen gaat dan kijken naar de bloeiende “sakura”. Dit noemt men “hanami 

matsuri” (hana = bloem, mi = kijken en matsuri = feest). Hanami zijn vieringen 

die ieder jaar gehouden worden in Japan om het moment te vieren wanneer het 

weer begint op te warmen en de kersenbomen tot bloei komen. Men houdt 

feestjes in de parken onder de sakurabomen of gaat met de geliefde het water 

op. Personeel van bedrijven organiseren een picknick tijdens lunchpauzes of na 

werktijd onder de bloeiende sakura en men geniet tijdens het eten en het drinken 

van sake van de pracht van de natuur. 
 

 

 

 

 



 

 
 

Dit jaar wordt deze viering overschaduwt door de ramp die plaatsvond meer dan 

een maand geleden, met duizenden slachtoffers en 's werelds ergste nucleaire 

crisis sinds Tsjernobyl tot gevolg. 
 

Maar ook slachtoffers van de grootste ramp in Japan sinds de tweede 

wereldoorlog vieren de bloei van de kersenbomen op traditionele wijze. Ook in de 

gebieden die het zwaarst getroffen werden door de aardbeving en de enorme 

tsunami die in het noordoosten van Japan insloeg op 11 maart, dronken de 

overlevenden sake, hielden barbecues en zongen liederen om de komst van de 

lente in te luiden.  
 

 
 

In de verwoeste stad Rikuzentakata, een van de steden die het zwaarst getroffen 

werd door de aardbeving en de tsunami en waar naar schatting 1 op de 10 

inwoners zijn gedood bij de ramp, vierden de overlevenden de florale schoonheid 

die het begin van de lente inluidt. Met de kersenbomen die net beginnen te 

bloeien op de achtergrond, speelden mannen van alle leeftijden op traditionele 

trommels geborgen uit de puinhopen, terwijl anderen vis klaarmaakten, liederen 

zongen en genoten van “Onikenbu”-dansers. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Takeshi Kanno, 61 jaar, zei dat hij aanvankelijk een bijeenkomst wilde 

organiseren om de doden te rouwen en te praten over de toekomst van de stad, 

maar werd overhaald om dit om te zetten in een hanami matsuri. Hij zei dat 

ouderen in de gemeenschap eerst terughoudend waren, maar uiteindelijk enorm 

genoten van de viering. “Mensen kwamen uit andere steden om hun kunsten te 

tonen en moedigden ons aan. Ze zeiden dat we zouden samenwerken om de 

regio en het land samen te herbouwen" voegde hij eraan toe. 
 

 
 

 

Provinciale training VKFM - Heverlee 

 

Zaterdag 21 mei 2011 
 

Deze dag is er geen training ! 
 

Deze training is toegankelijk voor leden met een geldige VKF-vergunning en lid 

van een VKFclub gevestigd in Vlaams-Brabant. De groepen worden ingedeeld per 

graad en leeftijd 
 

Deze provinciale training is een erkende provinciale training als voorbereiding 

shodan shiken en bijgevolg verplicht voor de kandidaten voor de Dan-

examens van de VKFM. 
 



Plaats :  KH Leuven sporthal – Campus Hertogstraat 

Hertogstraat 178 - 3001 Heverlee 
 

 

Uur :  10u30 tot 12u30 
 

Samenkomst : 10u00 - sporthal KH Leuven te Heverlee 

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 
  

 

Competitieresultaten 

 

Belgisch kampioenschap Wado-karate – 10 april 2011 
 

Kata : 
 

1e plaats : Jeffrey Somers - pupillen jongens 

3e plaats : Jitse Huens - pupillen jongens 

2e plaats : Lukas Meyvisch - preminiemen jongens 

3e plaats : Timon Waeterloos - preminiemen jongens 

1e plaats : Eline Vounckx - kadetten meisjes 

3e plaats : Margot Bracke - kadetten meisjes 

2e plaats : Ian Van der Eedt - junioren jongens 
 

 
 

Kumite : 
 

2e plaats : Aron Bracke - miniemen jongens (+47 kg) 

3e plaats : Axl De Backer - miniemen jongens (+47 kg) 

2e plaats : Eline Vounckx - kadetten meisjes (-49 kg) 

1e plaats : Margot Bracke - kadetten meisjes (+49 kg) 

2e plaats : Lisa Bracke - kadetten meisjes (+49 kg) 

3e plaats : Bram Van Roy - kadetten jongens (+68 kg) 

1e plaats : Ian Van der Eedt - junioren jongens (open) 

3e plaats : Sophie Haers - senioren dames (-60kg) 

 

 

Provinciaal kampioenschap multistijl VKFM – 8 mei 2011 
 

Op zondag 8 mei 2011 2010 gingen in de sporthal van Merchtem de Vlaams-

Brabantse kampioenschappen kata en kumite 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. Vorig jaar werden er 26 podiumplaatsen veroverd, maar dit jaar 



waren onze karateka’s zeer goed op dreef en behaalden 33 podiumplaatsen 

waarvan 7 provinciale titels. 
 

 
 

Kata : 
 

2e plaats : Jolien Streulens - pupillen gemengd 

3e plaats : Jeffrey Somers - pupillen gemengd 

3e plaats : Sarah Pues - preminiemen meisjes 

3e plaats : Yasmine Letellier - preminiemen meisjes 

3e plaats : Kilian Vounckx - preminiemen jongens 

1e plaats : Anne-Sophie Vounckx - miniemen meisjes 

2e plaats : Lissa Hellemans - miniemen meisjes 

3e plaats : Imane Amara - miniemen meisjes 

3e plaats : Connor Stalpaert - miniemen jongens 

2e plaats : Eline Vounckx - kadetten meisjes 

3e plaats : Lisa Bracke - kadetten meisjes 

3e plaats : Margot Bracke - kadetten meisjes 

3e plaats : Bram Van Roy - kadetten jongens 

1e plaats : Kaz Puttenaers - Junioren heren 
 

Kata Ploeg : 
 

1e plaats : Jeffrey, Kilian, Zoë - team -12 jaar 

3e plaats : Connor, Anne-Sophie, Lissa - team +12 jaar 

3e plaats : Lisa, Eline, Dylan - team +12jaar 
 

Kumite : 
 

1e plaats : Kilian Vounckx - preminiemen -34kg 

3e plaats : Zoë Nuydens - preminiemen -34kg 

3e plaats : Kieran Stalpaert - preminiemen +34kg 

2e plaats : Connor Stalpaert - miniemen jongens -50kg 

3e plaats : Neal De Backer - miniemen jongens -50kg 

3e plaats : Axl De Backer - miniemen jongens +50kg 

1e plaats : Anne-Sophie Vounckx - miniemen meisjes 

2e plaats : Lissa Hellemans - miniemen meisjes 

3e plaats : Muna Abdelrahim - miniemen meisjes 

3e plaats : Dylan Nuydens - kadetten jongens -61kg 

2e plaats : Aron Bracke - kadetten jongens +61kg 

3e plaats : Samir Ifli - kadetten jongens +61kg 

1e plaats : Eline Vounckx - kadetten meisjes 

2e plaats : Lisa Bracke - kadetten meisjes 

3e plaats : Margot Bracke - kadetten meisjes 

1e plaats : Ian Van der Eedt - junioren heren 

2e plaats : Kaz Puttenaers - junioren heren 
 

 

 



Agenda 

 

Mei 2011 
 

Wo 04/05/2011 Geen training van 17u-18u (zaal niet beschikbaar) 

Zo 08/05/2011 VKFM - provinciaal kampioenschap kata & kumite 

Wo 11/05/2011 Geen training van 17u-18u (zaal niet beschikbaar) 

Za 21/05/2011 VKFM-Provinciale training (Heverlee) - geen training 

 

Juni 2011 
 

Do 02/06/2011 Geen training : feestdag 

Za 04/06/2011 Clubexamen jeugd : vanaf oranje gordel 

Di 07/06/2011 Geen training : sporthal gesloten (jaarlijks onderhoud) 

Ma 13/06/2011 Geen training : feestdag 

Di 14/06/2011 Geen training : sporthal gesloten (jaarlijks onderhoud) 

Za 18/06/2011 Clubexamen jeugd : witte & gele gordels 

Za 18/06/2011 Samoerai Barbecue 2011 (Zaal Terbank - Heverlee) 

Ma 20/06/2011 Clubexamen volwassenen & 35+ 

Di 21/06/2011 Geen training : sporthal gesloten (jaarlijks onderhoud) 

Zo 26/06/2011 Tofsportdag Leuven (Ladeuzeplein) 

Di 28/06/2011 Geen training : sporthal gesloten (jaarlijks onderhoud) 

 

Juli-augustus 2011 
 

Van za 02/07/2011 t/m za 20/08/2011 : Geen training : zomerstop 

Di-Zo 09-14/08/2011 : WIKF - WK Wado (Dallas - USA) 
 

 

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. 

 

 

 
 


