
Samoerai nieuwsbrief – juli-augustus 2011 

 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 
 

Op 18 juni sloten wij het seizoen op lekkere wijze af met onze jaarlijkse barbecue. 

Wij danken de aanwezigen voor hun opkomst en onze medewerkers voor hun inzet. 
 

De trainingen van onze club hervatten vanaf maandag 22 augustus. Wij hopen 

iedereen na een leuke vakantie uitgerust en gemotiveerd terug te zien. 
 

Onze club organiseert in september een weekend voor jongeren en volwassenen, 

onder begeleiding van bestuursleden en trainers. Als je nog niet bent ingeschreven, 

doe het dan nu ! Meer info kan je terugvinden in deze nieuwsbrief. 
 

Op 13 november 2011 staat de zesde editie van het Belgian Open op de kalender, 

waarvoor de voorbereidingen ondertussen alweer volop aan de gang zijn. 
 

Wij wensen iedereen nog een prettige zomervakantie toe ! 
 

Martiale groet, 

Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 

 

 



Overlijden Tatsuo Suzuki Sensei 

 

Op 12 juli laatstleden overleed, op 83-jarige leeftijd, Tatsuo Suzuki Sensei 

(8ste Dan Hanshi). Suzuki Sensei was de oprichter en stond aan het hoofd van de 

WIKF (Wado International Karate-Do Federation), hij werd opgeleid door de 

grondlegger van het Wado-ryu. 
 

Met het heengaan van Suzuki Sensei verliest het Karate-do, en de Wado-wereld in 

het bijzonder, een levende legende die tot aan zijn dood de spirit belichaamde van 

het Budo en de samoerai. 
 

R. Holemans 
 

 
  

 

Samoerai weekend 2011 

 

Vrijdag 23 september 2011 tot zondag 25 september 2011 

 

!! SCHRIJF NU IN !! 
 

Onze club gaat dit jaar opnieuw op weekend en deze keer gaan we allemaal samen 

: jongeren en volwassenen. We gaan zoals in 2005 en 2006 naar Xhoris, een 

agrarisch en bosrijk dorpje gelegen in een oase van rust op zo’n 35 km van Luik, op 

de drempel van de Ardennen en op een boogscheut van Aywaille en Bomal. 
 

 



We verblijven er in vakantiecentrum Relaxhoris en we logeren in 

gemeenschappelijke slaapzalen midden in de groene omgeving. Bestuursleden en 

trainers zullen dit weekend omkaderen en begeleiden. 
 

 
De club betaalt zelf een groot deel van de onkosten per deelnemer voor de leden en 

daardoor is de prijs die u zelf nog dient te betalen zeer laag ! 
 

 
 

Praktisch info : 
 

* deelname : jongeren en volwassen 

* inschrijving vanaf nu bij Leon (leon.letellier@samoerai-leuven.be) 

* prijs : slechts 50 € tot en met 12 jaar - 70 € vanaf 13 jaar 

* in de prijs begrepen : vervoer, maaltijden en activiteiten (zie programma) 

* meer info bij Leon Letellier of een van de andere bestuursleden 
 

 
Programma : 
 

* vrijdag 23 september 2011 

samenkomst aan station Leuven om 18u10 

vertrek trein Leuven-Aywaille om 18u26 

aankomst Aywaille om 19u48 

verplaatsing naar Xhoris 

avondeten in Relaxhoris 
 

* zaterdag 24 september 2011 

ontbijt 

karatetraining in sporthal Relaxhoris 

middagmaal 

wandeling en bezoek aan westernranch Little Creek 

avondmaal 

avondactiviteit 
 

* zondag 25 september 2011 

ontbijt 

zwemmen in zwembad Relaxhoris 

middagmaal 

bezoek aan Safaripark Monde Sauvage te Aywaille 

vertrek trein Aywaille-Leuven om 17u12 

aankomst trein in Leuven om 18u33 

 



INSCHRIJVEN TEN LAATSTE 15 AUGUSTUS 2011 : 
 

* e-mail : leon.letellier@samoerai-leuven.be 
 

* telefoon – Leon : 0499-23 02 85 
 

* bij een van de bestuursleden 
 

* rekeningnummer : 001-0590988-43 (IBAN : BE66 0010 5909 8843) 
 

Wie uitkijkt naar een leuk en ontspannend weekend midden in de natuur, gaat zeker 

mee !! 
 

 

Resultaten clubexamens 

 

In juni gingen de laatste clubexamens van het seizoen door. 
Hieronder de geslaagden die een hogere kyu-graad behaalden : 
 

 7e kyu 
 

De Gols Jente 

Devos Jonas 

El Yousfi Mohamed 

Geurts Jaitse 

Hendrickx Nancy 

Ikan Anissa 

Sbai Yassine 

Scott William 

Somers Patrick 

Stalpaert Hedwig 

Van Hooydonck Maxim 

Willems Vu 

 

 6e kyu 
 

Abdelrahim-Abdalla Muna-Munir  

Amara Imane 

Amara Walid 

Randjandiche Lukas 

Smets Michael 

Weuts Brecht 

Weuts Wout 

 

 5e kyu 
 

Callaert Geert 

Piepers Lise 

Pues Sarah 

Smets Karolien 

Stalpaert Kieran 

Van Hamme Philippe 

Van Nerum Leen 

Verbert Veronique 

Waeterloos Timon 

Wynants Levi 

 



 4e kyu 
 

Ifli Samir 

 

 3e kyu 
 

De Vadder Ingrid 

Geerts Els 

Randjandiche Kaveh 

Vounckx Anne-Sophie 

Vounckx Eline 

Waeterloos Joost 
  

 

Ministage Junior Lefevre 

 

Zaterdag 8 oktober 2011 
 

Op zaterdag 8 oktober 2011 organiseert onze club een ministage met Junior Lefevre 

in de sporthal van Kessel-Lo (1° verd.) van 10u00 tot 12u00. 
 

 
 

Junior Lefevre, ex-clublid, is meervoudig Europees kampioen en wereldkampioen 

geweest en momenteel de trainer van de Luxemburgse nationale team kata en 

kumite. 
 

Zijn uitgebreid palmares kan je terugvinden op zijn website : www.jutsko.com. 
 

Deze stage is toegankelijk vanaf oranje gordel (6e kyu). 
 

De kosten van deze training worden betaald door de club en is dus gratis voor 

de leden van onze club ! Niet-clubleden betalen € 8,00 (onder 12 jaar) of 

€ 10,00 (vanaf 12 jaar). 
 

Die dag is er geen gewone training. 

 
 



 
 

 

Agenda & nieuws 

 

Verplaatsing training zaterdag 27 augustus 2011 - Kessel-Lo  

 

De training van zaterdag 27 augustus zal doorgaan vechtsportzaal van 

Sportcomplex Kessel-Lo (Stadionlaan 4) vermits de polyvalente zaal in Sportoase 

bezet is. 
 
 

Juli-augustus 2011 
 

Van za 02/07/2011 t/m za 20/08/2011 : geen training - zomerstop 

Di-Zo 09-14/08/2011 : WIKF - WK Wado (Dallas - USA) 

Za 27/08/2011 : Training in sporthal Kessel-Lo (vechtsportzaal 10u00-11u30) 

 

September 2011 

 

Za-Zo 10-11/09/2011 : Lions Cup 2011 (Strassen - GH Luxemburg) 

Za 10/09/2011 : Junior Krokoyama Cup (Koblenz - Duitsland) 

Do 15/09/2011 : geen training : zaal niet beschikbaar 

Za-Zo 24-25/09/2011 : German Open 2011 (Asschaffenburg - Duitsland) 

Vr-Zo 23-25/09/2011 : Samoerai Club-Weekend (Xhoris) 

Wo 28/09/2011 : vriendentraining (Sportoase 18u00-19u00) 
 

 

 



Partners 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

www.samoerai-leuven.be 
 

Secretariaat : A. Woutersstraat 150 - 3012 Wilsele 

Ondernemingsnr. 428.660.618 
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