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Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
Dit jaar organiseren wij opnieuw en reeds voor de zevende maal het Belgian Open 
op zondag 11 november 2012. Indien u tijd en zin heeft om te komen helpen of 
om mee de zaal klaar te zetten op zaterdag 10 november vanaf 18u00, laat dan 
gerust iets weten aan Rudi Holemans of aan Ludo Binnard. De briefing voor de 
medewerkers zal dit jaar doorgaan op maandag 5 november om 20u00 in Sportoase. 
 
Ondertussen hebben we eindelijk de langverwachte trainingspakken van de club 
toegekregen Tijdens de verkoopdag van kledij op zaterdag 13 oktober 2012, zullen 
er pasmaten beschikbaar zijn en kan u de trainingspakken bestellen; meer info in 
deze nieuwsbrief. 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 
 

 
 
 



Praktische afspraken 
 
Vergunningen – lesgeld - beurtenkaarten 
 
Vergunningen en lesgeld dienen hernieuwd te worden vóór het einde van de 
maand waarin de geldende vergunning en het lesgeld vervalt. 
 
Beurtenkaarten dient men steeds bij te hebben en dienen te worden aangekocht 
vóór de training en men dient zich aan te bieden om deze te laten aftekenen door 
de verantwoordelijke eveneens vóór de training. Een beurtenkaart is individueel 
bruikbaar, maw. kan niet door meerdere leden tegelijkertijd gebruikt worden, en is 
geldig tot maximum 1 jaar na eerste ingebruikname. Betaling via beurtenkaarten 
kan slechts tot en met oranje gordel. Vanaf groene gordel is enkel de betaling van 
het jaarlijkse lesgeld mogelijk. 
 
Van zodra men over een vergunning en bijhorend boekje beschikt, dient men 
steeds mee te brengen tijdens de training, examens, wedstrijden en stages. 
Anders kan er niet worden deelgenomen aan deze activiteiten. Deze vergunning 
dient gehandtekend te zijn (bij minderjarigen : door een ouder/verantwoordelijke). 
 
Geen training ? 
 
Soms valt er een training weg, bv. omdat de zaal bezet is of omdat we deelnemen 
aan een stage of een andere activiteit. De dagen waarop een training wegvalt, kan 
men terugvinden, net zoals alle andere activiteiten, in de kalender op onze website. 
Ook de data waarop de sporthallen te Kessel-Lo of Sportoase gesloten zijn, staan er 
vermeld. 
 
Deze dagen worden ook telkens vermeld in de nieuwsbrief (in de rubriek Agenda 
en bij de vervangende activiteit) en hangen uit in de zaal in Sportoase. 
Daarenboven wordt dit telkens op voorhand aangekondigd door de trainers. 
 
Trainingen in Sportoase 
 
Tijdens de trainingen in Sportoase vragen wij aan iedereen om volgende regels in 
acht te nemen. 
 
Voor en tijdens de trainingen : 
 

* kleed u om in de beschikbare kleedkamers. 
* neem uw bezittingen mee in de zaal en laat niets achter in de kleedkamers. 
* blijf in de polyvalente zaal tot de training begint : niet spelen of rondlopen in 
   gangen, kleedkamers of andere zalen. 
* men haalt of gebruikt geen spullen uit kasten van andere clubs 
* als men de dojo tijdens de training moet verlaten om een dringende reden of om 
   naar de WC te gaan, dan vraagt men eerst toestemming aan de lesgever en 
   komt men zo snel mogelijk terug. 
 
Na de training : 
 

* de polyvalente zaal snel verlaten zodat de volgende club kan starten. 
* niets vergeten en al uw spullen meenemen na de training. 
* aankleden in de kleedkamers. 
* de kleedkamers zijn geen speelruimte. Na omkleden en douchen de kleedkamers 
   verlaten en vrijmaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Uit : Dojo, le temple des arts martiaux (Alexandre & André Amouriq) 

 

 
 

Verkoop kledij & trainingspakken 
 
Kimono’s en uitrusting kunnen steeds worden aangekocht voor en na de trainingen. 
 
Maar benevens de gewone basiskimono’s beschikken wij ook over kimono’s van 
hogere kwaliteit die wij te koop aanbieden op zaterdag 13 oktober 2012 in 
onze zaal in Sportoase van 11u tot 12u tegen voordelige prijzen. 
 
Kimono “KIHON” 
* maat 130 tot 150 cm : € 35,00 
* maat 160 tot 190 cm : € 50,00 
 
Kimono “KATA TOURNAMENT” 
 

* maat 140 tot 165 cm : € 45,00 
* maat 170 tot 190 cm : € 65,00 
 
Handbescherming : € 7,00/paar 
 
 
 
 



 
 

 
 
Daarenboven zijn er nu ook trainingspakken van de club te koop. Op zaterdag 
13 oktober voorzien wij pasmaten zodat u rustig kan komen passen en bestellen. 
 
Prijzen : 
 

Maten 8-10-12-14 jaar : € 59,00 
Maten S-M-L-XL-XXL : € 69,00 
 

 
 

 



Gemeenschappelijke training 
 
In onze club wordt er op verschillende dagen en in verschillende groepen getraind. 
 
Om elkaar beter te leren kennen en om het clubgevoel te versterken, organiseren 
we traditiegetrouw opnieuw een gemeenschappelijke training waar iedereen eens 
samen kan trainen : jongeren, volwassenen, 35-plussers...  
 
Deze groepstraining zal doorgaan in Sportoase op zaterdag 27 oktober 2012 
van 10u00 tot 11u30. Tijdens deze training nemen we ook onze jaarlijkse 
groepsfoto. 
 

 
 

 

Samoerai Kerstdiner 2012 
 
Zaterdag 15 december 2012 
 
Het Samoerai-Kerstdiner zal doorgaan op zaterdag 15 december 2012 vanaf 
19u00 in Feestzaal Kesseldal te Kessel-Lo. Tijdens dit diner zullen traditiegetrouw 
ook weer de Samoerai-trofee van Sportverdienste en Clubverdienste 2012 worden 
uitgereikt. We voorzien een lekker, uitgebreid koud en warm buffet en de 
mogelijkheid tot dansen en plezier maken... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op het menu : 
 

 
 
Plaats : Salons Kesseldal - Wilselsesteenweg 268 te 3010 Kessel-Lo 
 
Prijs : tot en met 12 jaar = € 30,00 / vanaf 13 jaar = € 55,00 
 
Inschrijven : kan vanaf nu en tot ten laatste 5 december 2012 
 

* bij een bestuurslid 
* via e-mail naar : ludo.binnard@samoerai-leuven.be 
 
Gelieve het overeenstemmende bedrag te storten op rekening 001-0590988-43 van 
KC Samoerai Leuven vzw met vermelding : “Kerstdiner”. 
 

 
 
 



Partnerinfo 
 
Tibecom Computer Systems : promotie 
 

 
 

Toshiba Satellite C870-15X 
 

 
€ 735,00 incl. BTW en RECUPEL 

 
Toshiba Satellite L870-141 

 

 
€ 915,00 incl. BTW en RECUPEL 

 
De laptops worden volledig geconfigureerd en geregistreerd 

Ook de RECOVERY DVD’S worden gebrand 
De oude data word overgezet op de nieuwe laptop 

Dit alles word gedaan ZONDER MEERPRIJS 



 
! ! Beperkte voorraad ! ! 

 
Voor meer info en technische specificaties: 

contacteer clublid Eric Aerts 
Tibecom Computer Systems 

Bessenlaan 42 
3110 Rotselaar 

Tel : 016/583045 
GSM : 0475/408407 

info@tibecom.be 
www.tibecom.be 

 

 

Competitieresultaten 
 
Banzai-Cup Open 2012 – kumite – Berlijn – 15 september 2012 
 

 
2e plaats (Male U16 Team Europe) 

Larsen Joakim Viberg (Den) - Brian Timmermans (NL) - Robbe Vandeuren  
 

 

Agenda & nieuws 
 
Examenresultaat 18 september 2012 : 
 

 1e kyu : Kiandro Fortuna 
 
 
 
Scheidsrechters VKFM  
 
2 van onze sempai’s volgden een recyclage voor de scheidsrechters en slaagden 
vervolgens in de examens op 2 september 2012 : 
 
Kris Vansteenwegen : scheidsrechter B kata + kumite 
Rudi Bruyneel : scheidsrechter C kata + kumite 
 
 



 
Agenda oktober 2012 
 
Zo 07/10/2012 : Beker van Hoeselt (kumite) 
Za 13/10/2012 : verkoop kledij & trainingspakken (Sportoase 11u00) 
Za 27/10/2012 : gemeenschappelijke training (Sportoase 10u00-11u30) 
 
Agenda november 2012 
 
Do 01/11/2012 : geen training 
Za 03/11/2012 : WIKF - Wado karate stage - sensei J. Wicks & sensei M. Beysen 
Za 03/11/2012 : geen training 
Zo 04/11/2012 : WIKF - Wado karate stage - sensei J. Wicks & sensei M. Beysen 
Ma 05/11/2012 : Belgian Open 2012 : briefing medewerkers (Sportoase 20u00) 
Ma 05/11/2012 : geen training 
Zo 11/11/2012 : Belgian Open kumite 2012 
Za 17/11/2012 : geen training 
Zo 18/11/2012 : Interclub Toernooi Karate Kortenberg (kata - Erps-Kwerps) 
Wo-Zo 21-25/11/2012 : WKF - WK senioren (Bercy Parijs - Frankrijk) 
 

 
 



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. 

 

 

 


