
 
Samoerai nieuwsbrief – september 2016 

 
Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
 
Vanaf september start het nieuwe karateseizoen en wij kunnen al meteen met 
schitterend nieuws beginnen : karate is eindelijk ook Olympische sport en dit voor 
de eerste maal tijdens de spelen in 2020 in Japan, de bakermat van het karate. 
 
Voor onze club staan er ook dit seizoen weer enkele belangrijke activiteiten op de 
agenda voor de komende maanden. Daarenboven hebben wij vanaf september 
nieuwe clubkledij. U leest er alles over in deze nieuwsbrief en in de bijlagen. 
 
Op woensdag 14 september 2016 en donderdag 15 september 2016 is er 
geen training. De training van zaterdag 17 september 2016 zal doorgaan in de 
gevechtsportenzaal van het Sportcomplex Kessel-Lo. 
De polyvalente zaal in Sportoase is die dagen namelijk niet beschikbaar ingevolge 
een internationaal badmintontornooi. 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 

 
 



Clubkledij 
 
In samenwerking met onze partner Boo Boo Prints hebben wij een nieuwe lijn 
clubkledij voorzien, beschikbaar vanaf september. Er zijn nu nieuwe trainingsvesten, 
broeken, t-shirts, polo’s en shorten in de clubkleuren (wit/rood/zwart) verkrijgbaar 
voor kinderen, dames en heren. 
 
In bijlage kan u een overzicht terugvinden van alle kledij en in de bijgaande 
bestelbon vindt u alle maten en prijzen. 
 
Meer info.... passen, aanraken, bewonderen, bestellen... ? 
Dit kan voor of na de maandagtraining en op zaterdag (vanaf 10u15 tot 11u00 - 
tussen beide trainingen) bij Leon Letellier of Ludo Binnard. 
De leveringstermijn is ± 14 dagen. 
 

 
 

 

 

mailto:leon.letellier@samoerai-leuven.be
mailto:ludo.binnard@samoerai-leuven.be


Karate in Olympics – Tokyo 2020 
 

 
 
Tijdens de 129e zitting van het Internationaal Olympisch Comité, gehouden op 
3 augustus 2016 in Rio de Janeiro, werd besloten om karate in de Olympische 
Spelen vanaf Tokyo 2020 op te nemen. Dit besluit is een baanbrekend moment 
in de geschiedenis voor onze oude discipline, een historische mijlpaal voor onze 
sport en een langverwacht moment voor alle karateka’s over de hele wereld. 
 
Voor internationale kampioenen is dit een droom die uitkomt en de meeste van 
hen hopen nu om te kunnen deelnemen aan deze historische gebeurtenis in Tokyo. 
 
In totaal zullen er 80 atleten kunnen deelnemen (40 mannen + 40 vrouwen). 
Er zullen twee categorieën kata zijn (dames/heren) en per geslacht drie 
gewichtscategorieën in het kumite met telkens 10 kampers. 
 
“It is an incredible day for Karate. It is a moment of great joy and it will be on 
our minds forever”, verklaarde WKF President Antonio Espinós direct na de 
aankondiging. 
 

 

 



 
 

CIKA : International Open de Fés 
 

 
 
Connor Stalpaert werd geselecteerd door CIKA Belgium om deel te nemen aan de 
Open International de Fés op 24 en 25 september 2016 in Marokko. Hij zal er 
uitkomen in de categorie kumite U18 (-68kg) onder leiding van CIKA coach Ricardo 
Viola. 
 
CIKA (Champions International Karate Association) is een internationale 
karatefederatie, momenteel al actief en met leden in twaalf landen, opgericht door 
ex-kampioenen Junior Lefevre, José E. Egea en Ivan Leal Reglero. 
 

 
 
De trainers van deze federatie zijn allemaal topkarateka’s en Europees en/of 
wereldkampioenen kata en kumite.  
 

http://www.cika-karate.com/


 
Ook onze club is lid van deze federatie via de Belgische afdeling CIKA Belgium.  
Onze sensei Rudi Holemans is lid van de Sportcommissie en van de 
Examencommissie van deze federatie. 
 

 
 

 

 

http://www.cika-belgium.com/


Vriendentrainingen 
 
Woensdag 21 september 2016 & zaterdag 24 september 2016 
 

 
 
Heb jij je vriend of vriendin al eens verteld hoe tof karate-do is ? Hebben zij zin 
om eens een keertje te komen meetrainen en om karate-do te ontdekken ? 
 
Dat kan in onze club tijdens de speciale trainingen van woensdag 21 september 
2016 (18u00-19u00) en zaterdag 24 september 2016 (9u30-10u30 & 10u30-
12u00) in onze dojo in Sportoase (polyvalente zaal). 
 
Die dagen kunnen je vrienden gratis komen meetrainen en kan jij ze laten 
zien hoe leuk karate is ! 
 

 
 

 

 
 



WIKF – Europees kampioenschap 2016 
 

 
 
Van 28 september tot 3 oktober 2016 gaat het Europees Kampioenschap WIKF 
Wado-karate door in Nederland. Ook dit jaar zal onze club met een delegatie 
aanwezig zijn olv coach Rachid Haevelaerts. De 9 volgende kampers werden 
geselecteerd : 
 
 Marie Millet : kata & kumite - meisjes (12/13 jaar) 
 Dawid Kostecki : kumite - jongens (10/11 jaar) 
 Joppe Beersaerts : kumite - jongens (12/13 jaar) 
 Bram Beersaerts : kumite - jongens (14/15 jaar) 
 Kieran Stalpaert : kumite - jongens (14/15 jaar) 
 Jelena Lakovic : kumite - meisjes (14/15 jaar) 
 Connor Stalpaert : kumite - jongens (16/17 jaar) 
 Robbe Vandeuren : kumite heren (senioren) 
 Amir Khani : kumite heren (senioren) 
 

 
 

 



 
 

Nieuws - kalender 
 
Training zaterdag 17 september 2016 
 
De training van zaterdag 17 september 2016 zal doorgaan in de 
gevechtsportenzaal van het Sportcomplex Kessel-Lo op de gebruikelijke uren 
(9u30-10u30 en 10u30-12u00). 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Conditietrainingen september 2016 – POLYVALENTE ZAAL SPORTOASE 
 
Elke woensdag van 17u00 tot 18u00 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Agenda september 2016  
 
Za 03/09/2016 : WIKF trainingdag EK Rotterdam (Hoeselt) 
Za 10/09/2016 : Lion Cup 2016 (Strassen - Luxemburg) 
Wo 14/09/2016 : geen training - zaal niet beschikbaar 
Do 15/09/2016 : geen training - zaal niet beschikbaar 
Za 17/09/2016 : wijziging – training in Sportcomplex Kessel-Lo 
Wo 21/09/2016 : Vriendentraining (Sportoase 18u00-19u00) 
Do 22/09/2016 : Kadertraining - kata (Sportoase 19u00-20u30) 
Za 24/09/2016 : Vriendentrainingen (Sportoase : 09u30-10u30 & 10u30-12u00) 
Wo 28/09/2016-Zo 02/10/2016 : WIKF 19th European Championships (Rotterdam) 
 
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) 
Zo 30/10/2016 : Beker van Hoeselt 2016 (Sportcentrum Ter Kommen - Hoeselt) 
 

 



 
 

Partners 
 

   
 

http://www.chinacapital.be/
http://www.vriends.be/


   
 

   
 

    
 

http://www.mammamia.be/
http://www.tibecom.be/
http://www.accorhotels.com/nl/hotel-3153-novotel-leuven-centrum/index.shtml
http://www.immolight.be
http://www.boobooprints.be


    
 
 

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

