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Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
Bij het begin van het nieuwe seizoen wensen wij iedereen veel plezier toe tijdens de 
trainingen en onze kampers veel succes tijdens de volgende competities 
 
Voor onze club staan er dit seizoen weer enkele hoogtepunten op de agenda : we 
zorgen er opnieuw twee keer voor dat de top uit de karatewereld naar Leuven komt. 
 
Op 17 november 2013 organiseren we voor de achtste maal het Belgian Open in 
Sportoase en in februari 2014 richten we opnieuw een stage in samen met 
Junior Lefevre en dit keer met meerdere (ex-)wereldkampioenen als trainers. 
 
Voor het Belgian Open rekenen wij ook dit jaar op de steun en de inzet van onze 
medewerkers. Indien u wil komen helpen op zondag 17 november of mee de zaal wil 
klaarzetten op zaterdag 16 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 4 november 2013 om 20u00 in Sportoase. 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 
 

 

 
 
 



 

Verhoging graad scheidsrechters VKF Multistijl 
 
Na een recyclage voor de scheidsrechters en het afleggen van een examen op 
8 september 2013 is : 
 
Kris Vansteenwegen geslaagd voor het examen scheidsrechter A kata + kumite 
Rudi Bruyneel geslaagd voor het examen scheidsrechter B kata + kumite 
 

 
 

 
 

Competitieresultaten 
 
Basler Open 2013 (Zwitserland) - kumite - 31 augustus 2013  
 

 
1e plaats : Vandeuren Robbe (U16 - kadetten jongens -76kg) 

 
 
 

Kalender 
 
Agenda september 2013 
 
Za 14/09/2013 : Lion Cup 2013 (Strassen - G.H. Luxemburg) 
Vr-Zo 20-22/09/2013 : WIKF - WK Wado (Crawley - Engeland) 
 
Agenda oktober 2013 
 
Za 26/10/2013 : Open Karate Cup Sittard (Nederland) 
Zo 27/10/2013 : Beker van Hoeselt 2013 
 

 



Partners 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

www.samoerai-leuven.be 
 

Secretariaat : A. Woutersstraat 150 - 3012 Wilsele 
Ondernemingsnr. 428.660.618 
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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. 
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