
 
Samoerai nieuwsbrief – oktober 2013 

 
Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
Een hoogtepunt voor de club wordt het International Belgian Open, dat wij voor 
de achtste maal organiseren op zondag 17 november 2013. Ook dit jaar kunnen wij 
weer rekenen op de steun en de inzet van onze medewerkers, waarvoor alvast onze 
dank op voorhand. 
 
Op zaterdag 14 december 2013 is er opnieuw een Kerstdiner in zaal Kesseldal. 
Zie ook verder in deze nieuwsbrief voor meer informatie. 
 
Op zaterdag 15 februari 2014 organiseren we zoals dit jaar een stage in 
Sportoase in samenwerking met Junior Lefevre. Deze keer zal hij training geven 
samen een levende karatelegende : Jose Manuel Egea. Deze Spaanse toptrainer 
was maar liefst 3 maal wereldkampioen en 6 maal Europees kampioen tussen 1983 
en 1992. Meer info volgt binnenkort. 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 
 

 
 



Kerstdiner 
 
Zaterdag 14 december 2013 
 
Het Samoerai-Kerstdiner zal doorgaan op zaterdag 14 december 2013 vanaf 
19u00 in Feestzaal Kesseldal te Kessel-Lo. We voorzien zoals de vorige jaren 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 7 december 2013 bij een bestuurslid 
of via onze website. Gelieve het overeenstemmende bedrag te storten op 
rekeningnummer BE66 0010 5909 8843 van KC Samoerai Leuven vzw met als 
vermelding “Kerstdiner 2013”. 
 

     
 

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


Wado Vlaanderen 
 
U ziet de naam WADO VLAANDEREN regelmatig verschijnen op aankondigingen van 
stages en competities. Wat is dit nu precies ? 
 
Het idee om WADO VLAANDEREN op te richten is ontstaan uit een samenkomst van 
enkele karateclubs die aangesloten zijn bij Wado-Belgium: Mathieu Beysen 
(Eigenbilzen/Hoeselt), Alain Rayen (KCAR), Rudi Holemans (Samoerai Leuven) en 
Paul Van Cleynenbreugel (Samoerai Haacht). 
 
Zij waren van mening dat in een landje als België, dat zoveel verschillende federale 
en nationale instanties telt, ook wij niet konden achterblijven om een Vlaamse 
Wado-structuur uit te bouwen. We werkten in Vlaanderen daarenboven reeds samen 
op nationale en internationale wedstrijden en stages. 
 
Onze Waalse karatebroeders hebben al enkele jaren geleden de groep 
Wado Francophone Belgique opgericht maar de Vlaamse clubs ressorteerden nog 
steeds rechtstreeks onder Wado-Belgium. 
 
Het doel is met alle Wado-clubs samen te werken ongeacht de richting van 
Wado-structuur, en zo te streven naar een sterke uitstraling van het Vlaamse 
Wado-karatedo naar andere stijlen en instanties toe. 
 
Ondertussen bestaat er ook een website met een goed gevulde kalender. 
 

www.wadovlaanderen.be 
 
Twee bestuursleden van Samoerai Leuven zijn actief betrokken bij 
WADO VLAANDEREN : Rudi Holemans is voorzitter en Ludo Binnard beheert het 
secretariaat en de website. 
 

 
 
 
 

http://www.wadoffk.be/site/
http://www.wadovlaanderen.be/


Competitieresultaten 
 
7th WIKF world championships – Crawley (Engeland) - 20-22/09/2013 
 
3e plaats : Jeffrey Somers - Kumite Individual Male U12 +35kg 
3e plaats : Kieran Stalpaert - Kumite Individual male U14 -52 
3e plaats : Robbe Vandeuren - Kumite Individual male Juniors -76 kg 
1e plaats : Lisa Bracke & Margot Bracke - Team Kumite Female Seniors 
3e plaats : Robbe Vandeuren - Team kumite male U18 
 

 
 
België behaalde in totaal 44 medailles en plaatste zich zo op een derde plaats in het 
landenklassement. 
 
De volledige resultaten kan u HIER vinden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sportdata.org/karate/set-online/popup_main.php?popup_action=results&vernr=1154&active_menu=calendar


 
International Top Fighter Cup 2013 (Duitsland) - kumite – 29/09/2013  
 

 
1e plaats : Vandeuren Robbe (individual male U18 +68kg) 

 
 

16e Eindejaarscorrida Leuven 
 

 
 



Doe op zondag 29 december 2013 mee aan de Nieuwjaarsloop door het 
historisch stadscentrum die de stad Leuven in samenwerking met Daring Club 
Leuven Atletiek en Tofsport jaarlijks organiseert. Iedereen kan zich inschrijven : 
leden, ouders, familieleden... De start en aankomst zijn op de Bondgenotenlaan en 
het Ladeuzeplein. 
 

! Doe mee en schrijf je in via trainer Rachid Haevelaerts ! 
 
* inschrijven ten laatste op 10 december 2013 (en namen van de 
   deelnemers opgeven) bij Rachid Haevelaerts tijdens de training of via 
   e-mail : rachid.haevelaerts@samoerai-leuven.be 
 
* prijs deelname = € 10,00 per deelnemer. Gelieve het overeenstemmend bedrag 
te storten op rekening BE66 0010 5909 8843 van KC Samoerai Leuven vzw met 
vermelding : “Corrida 2013”. Iedereen ontvangt bij aankomst een lekker aandenken 
ter waarde van € 8,50 van de organisatie. 
 
* afstand = 4 km (voor groepsinschrijvingen kan er slechts over 1 afstand 
   gelopen worden) 
 
* samenkomst : 09u30 - aan warenhuis Match in de Bondgenotenlaan 
 
* vertrek : 10u00 
 
* voor kinderen tot en met 9 jaar is er de gratis kinderloop van 1 km : 
   start om 09u45 (geen inschrijving nodig !) 
 
* info : http://www.leuven.be/vrije-tijd/sport/evenementen/eindejaarscorrida/ 

 

Kalender 
 

 
 

mailto:rachid.haevelaerts@samoerai-leuven.be
http://www.leuven.be/vrije-tijd/sport/evenementen/eindejaarscorrida/


Agenda oktober 2013 
 
Za 26/10/2013 : Open Karate Cup Sittard (Nederland) 
Zo 27/10/2013 : Beker van Hoeselt 2013 
 
Agenda november 2013 
 
Zo 03/11/2013 : Beker van Lochristi 2013 (Zaffelare) 
Ma 04/11/2013 : briefing medewerkers Belgian Open 2013 (20u00 - Sportoase) 
Ma 04/11/2013 : geen training 
Ma 11/11/2013 : geen training - sporthal gesloten (Wapenstilstand) 
Vr 15/11/2013 : WIKF-Wado stage olv sensei J. Wicks en sensei M. Beysen (Bilzen) 
Za 16/11/2013 : WIKF-Wado stage olv sensei J. Wicks en sensei M. Beysen (Bilzen) 
Za 16/11/2013 : VKFM-Provinciale training (Heverlee) 
Za 16/11/2013 : geen training - provinciale training VKFM 
Zo 17/11/2013 : Belgian Open 2013 
Za 23/11/2013 : VKFM-Herfststage (Herentals) 
Za 30/11/2013 : Beker van Kortenberg 2013 (Erps-Kwerps) 
 
 

 

Partners 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.chinacapital.be/
http://www.samoerai-leuven.be/
http://www.vriends.be/
http://www.broodjesbardonquichotte.be
http://www.hotelaxis.be/travel/nl/index.asp
https://www.facebook.com/bijraffrituur.thoeveke
http://www.traagwater.eu/


 
 

 
 
 

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. 

 
 

 

http://www.samoerai-leuven.be/
mailto:nieuwsbrief@samoerai-leuven.be
http://www.tibecom.be/
http://www.kaffaat.be/
http://www.brittoflex.be/
http://www.mammamia.be/n_base.html

