
 
Samoerai nieuwsbrief – oktober 2016 

 
Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
In oktober staan er weer leuke activiteiten op de agenda : op maandag 10 oktober 
is er de Wadostage olv sensei Mathieu Beysen en op zaterdag 15 oktober is 
sensei Junior Lefevre terug te gast in onze club om een toptraining kumite te 
geven. Op zaterdag 22 oktober gaat onze jaarlijkse gemeenschappelijke 
training door. 
 
Ook dit jaar organiseren wij opnieuw het International Belgian Open, dit jaar voor 
de elfde maal, op zondag 13 november 2016. De briefing voor de medewerkers 
gaat dit jaar door op maandag 7 november 2016 om 20u00 in Sportoase. 
 
Graag stellen wij u in deze nieuwsbrief twee nieuwe partners voor van onze club : 
Immolight en Novotel Hotel Leuven Centrum.  
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 
 
 



Nieuw gradensysteem en examenregeling 
 
Vanaf dit seizoen zijn er enkele wijzigingen naar de examens toe en passen we een 
verfijnd gradensysteem toe zowel voor de jeugd als voor de volwassenen. 
 
Voor de volwassenen en 35+ groep zullen er voortaan ook 2 examens per jaar 
georganiseerd worden, zoals het reeds het geval was voor de jongeren. 
 
Telkens een karateka slaagt in zijn examen, zal men voortaan een nieuwe gordel 
behalen. Voor elke nieuwe kyu graad krijgt men ook nog steeds een diploma. 
 
Dit geeft onze karateka’s een extra motivatie en een concretere beloning na elk 
examen. Op deze wijze is het voortaan visueel ook duidelijker welke graad men 
heeft en kunnen de trainers met één oogopslag het niveau van de karateka en de 
groep bepalen. 
 
Voortaan zal het systeem met 1 streepje als gradatie (kyu+ graad) worden 
afgeschaft. Het systeem van tweekleurige gordels blijft behouden en daarbij doen 
enkele nieuwe kleuren van gordels hun intrede : 
 

 
 
* graad 8+ (vroeger : wit met 1 streepje) : wordt witte gordel met rode streep 
* graden 7+, 6+ en 5+ (vroeger : geel/oranje/groen met 1 streepje) : vallen weg 
* graad 4+ (vroeger : blauw met 1 streepje) : wordt blauwe gordel met rode streep 
* graden 3+ en 2+ (vroeger : bruin met 1 streepje) : vallen weg 
* graad 3++ : wordt bruine gordel met rode streep 
* graad 2e kyu : wordt bruine gordel met witte streep 
 



* graad 2++ : wordt bruine gordel met zwarte streep 
* graad 1e kyu : wordt bruin/zwarte gordel 
 
Van jongeren die voor de sprong naar de 4e kyu-graad (blauwe gordel) examen 
afleggen, verwachten wij dat zij het minimum aantal van 25 trainingen halen dat 
is vastgelegd in onze exameneisen om te mogen deelnemen. Een tekort aan 
trainingen kan worden gedelibereerd indien er sprake is van inactiviteit wegens 
ziekte of ongeval tijdens de voorbereidende periode van de karateka die normaliter 
veel traint. 
 
Voor de lagere graden 7e kyu (geel), 6e kyu (oranje) en 5e kyu (groen) kan een 
karateka met net te weinig trainingen worden gedelibereerd, afhankelijk van zijn 
inzet en niveau, zodat hij kan deelnemen aan het examen. 
 

 
 
Inschrijvingen voor het examen dienen te gebeuren voorafgaand aan het examen 
bij de trainers en dit op initiatief van de kandidaat Voor de witte gordels zal men 
de inschrijvingen doen 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 ! 
 
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. 
 
Deelnemen aan een examen zal voortaan € 10,00 kosten, te betalen op het examen 
voor aanvang. Na elk geslaagd examen krijgt men een dan een nieuwe gordel; voor 
elke nieuwe kyu-graad krijgt men een diploma + gordel. Indien men niet geslaagd 
is krijgt men onmiddellijk € 5,00 terugbetaald. 
 
De examens voor de jeugd gaan door op zaterdagen van 9u30 tot 12u00 en 
voor de volwassenen en 35+ groep op maandagen van 20u30 tot 22u00. 
Op die dagen is er geen gewone training. 
 
De volgende examens gaan door op : 
 
* zaterdag 14/01/2017 : examen jeugd : witte & gele gordels 
* maandag 16/01/2017 : examen volwassenen & 35+ 
* zaterdag 21/01/2017 : examen jeugd : vanaf oranje gordel 
* zaterdag 03/06/2017 : examen jeugd : witte & gele gordels 
* zaterdag 10/06/2017 : examen jeugd : vanaf oranje gordel 
* maandag 19/06/2017 : examen volwassenen & 35+ 
 
Mochten er hier nog vragen over zijn, aarzel dan niet om sensei of een van de 
trainers aan te spreken. 
 

 



Partner : Immolight 
 
Vanaf dit seizoen verwelkomen wij Immolight als nieuwe partner van de club. 
 
Omdat sportverenigingen vaak op zoek zijn naar financiële middelen om hun 
activiteiten te ondersteunen heeft Immolight een aantrekkelijk sponsoringsconcept 
uitgedacht ! Een concept dat Karateclub Samoerai Leuven extra financiële 
ondersteuning kan opleveren. 
 

 
 
DE WERKWIJZE : 
 
1. U en de overige leden van Karateclub Samoerai Leuven maken reclame voor 
Immolight binnen en buiten uw sportvereniging. 
2. Iemand van Karateclub Samoerai Leuven of daarbuiten besluit om zijn/haar 
woning te verkopen. 
3. Gezien de reclame die u of de andere leden van de vereniging voor Immolight 
heeft gemaakt, mag Immolight op gesprek bij de woningeigenaar die verwijst naar 
Karateclub Samoerai Leuven. 
4. Wanneer de woningeigenaar kiest voor een samenwerking met Immolight voor 
de verkoop van zijn/haar woning, storten we bij aanvang van de verkoopperiode 
€ 250,00 op de rekening van Karateclub Samoerai Leuven + betalen we aan 
diegene die de reclame voor ons kantoor maakt het lidgeld van de club voor 
een jaar (max. 250 Euro). Ongeacht of de woning verkocht wordt of niet. 
5. Woning verkocht = Karateclub Samoerai Leuven een gulle sponsoring rijker = 
een jaar lang gratis sporten voor de actieve reclamemaker = Immolight een 
tevreden klant rijker = iedereen gelukkig ! 
 

Met uw contact helpt u rechtstreeks de club en betaalt Immolight uw 
lidgeld voor een jaar met een maximum bedrag van € 250,00. 

 

 
 



 

Partner : Novotel Centrum Leuven 
 
Als nieuwe partner voor het Belgian Open 2016 stellen wij Novotel Hotel Leuven 
Centrum voor. 
 

 
 
Bent u of uw contacten op zoek naar een hotel tijdens het 11th International 
Belgian Open ? 
 
Kies dan een van de ruime kamers van het Novotel Leuven Centrum, op slechts 10 
minuten van het station en op een tweetal kilometer van Sportoase 
U kan in het 4-sterrenhotel ook genieten van lokale gerechten en drankjes in de 
Novotel Gourmet Bar. 
 
Wenst u te reserveren ? 
Vraag uw kamers aan via Mevr. Vera Van Campenhoudt door een mailtje te sturen 
via H3153-RE@ACCOR.COM. 
 
Stuur uw check-in datum, check-out datum en aantal personen door en vermeldt in 
uw reservatie ook de code KARATE 2016. Indien u wenst aan te komen na 14u, 
dient u ook een credit card door te geven ter garantie van late aankomst. 
 

 
 

http://www.accorhotels.com


 

Oproep tot deelname studie KU Leuven 
 

 
 

Voor een wetenschappelijke studie is clublid Prof. Dr. Bart Boets nog op zoek naar 
mannen tussen 18 en 35 jaar. Deze studie wordt gecoördineerd vanuit Psychiatrie 
UZ Leuven/KU Leuven, en wordt uitgevoerd in samenwerking met het laboratorium 
voor Biologische Psychologie. 
 
Zij onderzoeken hoe mensen kijken naar voorwerpen, gezichten, personen en 
situaties,... , hoe de hersenen deze informatie verwerken, en hoe de informatie 
wordt geïntegreerd met stemgeluiden die ze gelijktijdig horen. 
 
Meer info kan je vinden in de folder in bijlage. 
 
Dr. Felipe Pegado - Dra. Michelle Hendriks - 
Prof. Dr. Bart Boets - Prof. Dr. Hans Op de Beeck 
 

 

Wadostage sensei Mathieu Beysen 
 
Maandag 10 oktober 2016 - SPORTOASE – 20u30-22u00 
 
Mathieu Beysen sensei komt op maandag 10 oktober 2016 van 20u30 tot 
22u00 opnieuw een training geven in onze dojo. Sensei Beysen is specialist in 
vaak minder gekende aspecten van het Wado karate zoals Tachi-dori (met 
zwaard), Tanto-dori (met mes) en Idori (verdediging vanuit zit). 
 
Mathieu Beysen is 7e dan en Chief Instructor WIKF Belgium en President WIKF 
Europa/Azië/Pacific. Hij was ook leerling en vertrouweling van wijlen Suzuki Sensei, 
de stichter en bezieler van de Wado International Karate-Do Federation. 
 



 
 

 

Stage sensei Junior Lefevre 
 
Zaterdag 15 oktober 2016 - SPORTOASE – 10u30-12u30 
 
Junior Lefevre zal op zaterdag 15 oktober 2016 nogmaals een specifieke stage 
komen geven in onze club. Deze stage is vanaf gele gordel en gratis voor onze 
leden; de onkosten worden betaald door de club ! 
 
Er is die dag wel training voor de witte gordels van 9u30 tot 10u30. 
 



 
 
Junior is ex-clublid, is voormalig Europees en wereldkampioen in het kumite maar 
hij behaalde ook in het kata verschillende Europese ereplaatsen en maar liefst 13 
nationale titels. De laatste jaren geeft hij stages over de hele wereld, is hij onder 
meer actief als nationaal coach van verschillende landen en als persoonlijke trainer 
van enkele huidige wereld- en Europees kampioenen. 
 

 
 

 



Gemeenschappelijke training 
 
Zaterdag 22 oktober 2016 –Sportoase - 10u30-12u00 
 
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 jaarlijks een gemeenschappelijke training waar iedereen eens samen kan 
trainen : jongeren, volwassenen, 35-plussers... 
 
Tijdens deze training nemen we ook onze jaarlijkse groepsfoto 
 

 
Foto 2015 

 
 
 

VKF : scheidsrechter van het jaar 2016 
 
Kris Vansteenwegen – scheidsrechter van het jaar VKF 
 
Door de scheidsrechters van de Vlaamse Karate Federatie wordt er elk jaar een 
“scheidrechter van het jaar” verkozen. Dit jaar viel de eer te beurt aan clublid Kris 
Vansteenwegen, waarvoor wij hem proficiat wensen ! 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

Competitieresultaten 
 
Open International de Fés (Marokko) - 25 september 2016 
 
 

 
Connor Stalpaert : 

3e plaats – U18 male kumite (-68kg) 
 
 
 
 



 
Kaizen Open -Kolding (Denemarken) – 3 september 2016  
 

 
Robbe Vandeuren : 

1e plaats : U21 male kumite (–84 kg) 
2e plaats : seniors male kumite (–84 kg) 

 
 

Nieuws - kalender 
 
Conditietrainingen oktober 2016  
 
Woensdag 5, 12, 19 en 26 oktober 2016 van 17u00 tot 17u45 
Abdij van 't Park - Afspraak aan de ingang van Sportoase - in sportkledij 
 
Agenda oktober 2016  
Ma 10/10/2016 : Wadostage olv sensei M. Beysen (Sportoase 20u30-22u00) 
Za 15/10/2016 : stage sensei Junior Lefevre - kumite (Sportoase 10u30-12u30) 
Za 22/10/2016 : gemeenschappelijke training (Sportoase 10u30-12u00) 
Zo 30/10/2016 : Beker van Hoeselt 2016 (Sportcentrum Ter Kommen - Hoeselt) 
 
Agenda november 2016  
Di 01/11/2016 : geen training -  sporthal gesloten (Allerheiligen) 
Ma 07/11/2016 : briefing medewerkers Belgian Open 2016 (geen training) 
Zo 13/11/2016 : Belgian Open 2016 
Za 19/11/2016 : Beker van Kortenberg 2016 (kata) 
Zo 20/11/2016 : Beker van Oostkamp 2016 (kata) 
Za 26/11/2016 : Clubkampioenschap kata (Sportoase) 
Zo 27/11/2016 : Beker van 't Kamp (kata & kumite) 
 

 



 

Partners 
 

   
 

   
 

   
 

http://www.chinacapital.be/
http://www.vriends.be/
http://www.mammamia.be/
http://www.tibecom.be/
http://www.accorhotels.com


    
 

    
 
 

Secretariaat : A. Woutersstraat 150 - 3012 Wilsele 
Ondernemingsnr. 428.660.618 
www.samoerai-leuven.be 

 
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. 

Tijdens de trainingen en andere activiteiten worden er foto’s gemaakt die wij gebruiken voor onze 
folders nieuwsbrieven, persberichten en de website. 

Indien wij geen foto’s van u of uw kind(eren) mogen publiceren, gelieve ons dit te melden. 
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. 
 

mailto:nieuwsbrief@samoerai-leuven.be
http://www.immolight.be

