
Samoerai nieuwsbrief – mei 2012 

 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

Samoerai Leuven organiseerde op zondag 22 april 2012 de jaarlijkse steakdag en 

de reacties achteraf waren eensluidend : het was weer lekker ! 

Wij danken de aanwezigen voor hun komst en onze medewerkers voor hun hulp. 
 

De volgende “lekkere” afspraak op de agenda is de “Samoerai-barbecue” op 

zaterdag 23 juni 2012 in zaal Patmos in de Abdij van ’t Park te Heverlee. 
 

Onze club was de beste op het Belgisch kampioenschap Wado op zaterdag 28 april 

2012 te Hornu. We keerden huiswaarts met 18 podiumplaatsen waaronder 

6 nationale kampioenen. Wij danken alle karateka’s voor hun inzet ! 
 

In mei staan nog twee leuke competities op de agenda voor onze club : het 

provinciaal kampioenschap van de VKF-Multistijl dat doorgaat in Tienen 

op zondag 20 mei 2012 en het Regenboogtoernooi in Bierbeek op 

zondag 27 mei 2012. Niet zo ver van huis : dus ideaal om onze karateka’s eens 

bezig te zien en om te komen supporteren ! 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

Activiteiten 

 

In de maand mei zijn er nog enkele belangrijke activiteiten waaraan onze club zal 

deelnemen. Meer details en info kan je terugvinden in de kalender op onze website. 

Vergeet niet om tijdig in te schrijven. 
 
 

 
 

VKFM – provinciale training - Heverlee - zaterdag 12 mei 2012 
 

Die dag is er geen training. 

Door deelname aan deze provinciale training kan je 3 punten verdienen voor je 

volgende examen. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Wadotraining olv sensei M. beysen – maandag 14 mei 2012 

Sportoase 20u30-22u00 

 

Training enkel vanaf 3e kyu. 

Geen training voor de andere graden : deze training wordt verplaatst naar 

donderdag 24 mei 2012. 
 

 
 

Sensei Mathieu Beysen is bereid om een aantal trainingen te geven over de 

minder gekende aspecten van het Wado ryu (Tachi : zwaard - Tanto : mes - Idori : 

verdediging vanuit zit). 
 

Dit zijn specifieke technieken die Otsuka sensei aan het Wado ryu toevoegde vanuit 

zijn ju jitsu achtergrond. 
 

 

Provinciaal kampioenschap VKFM - Tienen - zondag 20 mei 2012 
 

 
 

 



 

Regenboogtoernooi Wado Blits - Bierbeek - zondag 27 mei 2012 
 

Inschrijven voor 15 mei 2012 via onze site of bij een van de trainers. 
 

 
 

 

 

Kampioenenviering stad Leuven 

 

Ook dit jaar werden wij uitgenodigd op de kampioenenviering van de stad Leuven in 

het auditorium van KBC-Bank op 28 maart 2012. 
 

 
 



Van onze club werden de volgende kampioenen van 2011 gehuldigd : 

 

* Aron Bracke : 1e plaats Vlaams kampioenschap multistijl (kumite) 

* Margot Bracke : 1e plaats Belgisch kampioenschap Wado-Ryu (kumite) 

* Ian Van der Eedt : 1e plaats Belgisch kampioenschap Wado-Ryu (kumite) 

* Jeffrey Somers : 1e plaats Belgisch kampioenschap Wado-Ryu (kata) 
 

Aan onze secretaris Nicole Remy werd de medaille "Laureaat van de sport" 

uitgereikt. Judoka Ilse Heylen ontving de trofee voor sportverdienste van de stad 

Leuven. 
 

Klik hier voor het verslag op ROB-nieuws van 29 maart 2012. 
 

 

Competitieresultaten 

 

 
 

Beker van Overpelt - kata - 4 maart 2012 (vervolg) 

 

 
Lisa Bracke : 3e plaats 

 



 
Arthur Yu : 3e plaats 

 

 

Belgisch kampioenschap Wado – Hornu - zaterdag 28 april 2012 
 

KATA 
 

 
 

1e plaatsen : 

Mohamed Abdelrahim-Abdalla (jongens 8/9 jaar) 

Jeffrey Somers (jongens 10/11 jaar) 

Jolien Struelens (meisjes 10/11 jaar) 

Lisa Bracke (meisjes 16/17 jaar) 
 

2e plaatsen : 

Huens Jitse (jongens 10/11 jaar) 
 

3e plaatsen : 

Lukas Meyvisch (jongens 10/11 jaar) 

Jarno Waeterloos (jongens 12/13 jaar) 

Robbe Vandeuren (jongens 14/15 jaar) 

Dylan Nuydens (jongens 14/15 jaar) 

 



KUMITE 
 

 
 

1e plaatsen : 

Lisa Bracke (meisjes 16/17 jaar - open) 

Aron Bracke (jongens 14/15 jaar +60 kg) 
 

2e plaatsen : 

Kieran Stalpaert (jongens 10/11 jaar +37kg) 

Dylan Nuydens (jongens 14/15 jaar -60kg) 

Margot Bracke (meisjes 16/17 jaar - open) 
 

3e plaatsen : 

Jeffrey Somers (jongens 10/11 jaar +37kg) 

Jolien Struelens (meisjes 10/11 jaar -35kg) 

Muna Abdelrahim-Abdalla (meisjes 14/15 jaar) 

Robbe Vandeuren (jongens 14/15 jaar +60kg) 
 

CLUBS 
 

 
 

1e plaats : Karateclub Samoerai Leuven 

2e plaats : Wado-Ryu Karate Club Hornu 

3e plaats : KCAR 

 

 



 

Agenda & nieuws 

 

Clubexamens jeugd 
 

De volgende examens voor de jeugd gaan door op : 
 

* zaterdag 26 mei 2012 : vanaf oranje gordel 

* zaterdag 9 juni 2012 : witte en gele gordels 
 

Die dagen is er bijgevolg geen training. 
 

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). Dit laat ons toe de nodige administratieve 

voorbereidingen op voorhand af te handelen (controle vergunningen, punten, 

leeftijd, aanwezigheden,...). Breng steeds uw vergunningsboekje (VKF) mee ! 

 

 

Men dient een aantal punten te verzamelen alvorens men kan deelnemen aan het 

examen voor een hogere gordel. 
 

Aantal punten vereist per kyu-graad (maw om te veranderen van gordelkleur) : 
 

7e kyu (geel) : geen 

6e kyu (oranje) : 8 punten 

5e kyu (groen) : 12 punten 

4e kyu (blauw) : 12 punten 

3e kyu (bruin) : 14 punten 

2e kyu (bruin) : 16 punten 

1e kyu (bruin) : 20 punten 
 

Punten verdient men door deelname aan volgende activiteiten :  
 

Wado Stage KCAR : 5 punten 

Wado Stage WIKF : 5 punten 
 

Provinciale training VKFM Vlaams-Brabant : 3 punten 

Zelf ingerichte stage door club : 3 punten 

VKFM Stage : 3 punten 

Wado Stage Samoerai Haacht : 3 punten 
 

Vriendjestraining club : 1 punt 

Gemeenschappelijke training club : 1 punt 

Carnavalstraining club : 1 punt 

Clubkampioenschap kata : 1 punt 

Clubkampioenschap kumite : 1 punt 
 

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. 
 

 

Agenda mei 2012 

Di 01/05/2012 : geen training - feestdag 

Zo 06/05/2012 : VKFM – danexamens (Brugge) 

Za 12/05/2012 : VKFM – provinciale training (Heverlee) 

Za 12/05/2012 : geen training (provinciale training VKFM) 

Ma 14/05/2012 : training olv sensei M. Beysen (vanaf 3e kyu) 

Do 17/05/2012 : geen training - zaal niet beschikbaar 

 



Zo 20/05/2012 : VKFM - provinciaal kampioenschap kata & kumite (Tienen) 

Do 24/05/2012 : 35+ training (ter vervanging van maandag 14/05/2012) 

Za 26/05/2012 : clubexamen jeugd (vanaf oranje gordels) 

Za 26/05/2012 : geen training (clubexamen jeugd) 

Zo 27/05/2012 : Regenboogtoernooi Wado Blits (Bierbeek) 

Ma 28/05/2012 : geen training - feestdag 
 

Agenda juni 2012 

Za-Zo 02-03/06/2012 :Stage sensei Masafumi Shiomitsu (Wasmuel) 

Ma 04/06/2012 : training hogere kata : Naifanchi I 

Za 09/06/2012 : clubexamen jeugd (witte & gele gordels) 

Za 09/06/2012 : geen training (clubexamen jeugd) 

Ma 11/06/2012 : examen volwassenen & 35+ 

Di 12/06/2012 : geen training - sporthal gesloten (jaarlijks onderhoud) 

Di 19/06/2012 : geen training - sporthal gesloten (jaarlijks onderhoud) 

Za 23/06/2012 : Samoerai Barbecue 2012 

Di 26/06/2012 : geen training - sporthal gesloten (jaarlijks onderhoud) 
 

Agenda juli-augustus 2012 

Van za 02/07/2012 t/m za 25/08/2012 : geen training – zomerstop 

 

 

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. 

  

 

 


