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Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
De negende editie van het Belgian Open was opnieuw een voltreffer ! 
Dit succes was mede mogelijk dankzij onze medewerkers die de handen uit de 
mouwen staken en die wij daarvoor dan ook van harte danken. 
 
Het jaar 2014 is bijna ten einde, maar wij hebben reeds enkele leuke clubactiviteiten 
op de agenda staan voor 2015 ! Op zaterdag 21 februari 2015 is het al meteen 
raak : op die datum organiseren we opnieuw een stage van het hoogste niveau 
met toptrainers Junior Lefevre en George Tzanos. 
 
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zal er vanaf maandag 22 december 2014 tot en 
met zondag 4 januari 2015 geen normale training zijn. Op enkele data tussen 
Kerst- en Nieuwjaar zijn er wel kracht/conditie- en kumitetrainingen. Zie in de 
kalender in deze nieuwsbrief of op onze website voor meer info. 
 
Het bestuur en de trainers van Karateclub Samoerai Leuven wensen u en uw familie 
alvast prettige eindejaarsfeesten toe. 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 
 

 



Stage Junior Lefevre - George Tzanos 
 

 
 

VOORMIDDAG : <14 jaar 
 
Training 1 : 10u00-11u00 
   Groep 1 : beginners - van wit tot en met oranje gordel 
   Groep 2 : gevorderden - vanaf groene gordel 
 
Training 2 : 11u15-12u15 
   Groep 1 : beginners - van wit tot en met oranje gordel 
   Groep 2 : gevorderden - vanaf groene gordel 
 
Prijzen : 1 training = € 12,00 - 2 trainingen = € 20,00 
 
Speciale voordeelprijs leden Samoerai Leuven : 
deelname aan beide trainingen = € 10,00 
 
NAMIDDAG : volwassenen en >14 
 
3 trainingen :  
   13u00 – 14u30 
   14u45 – 16u15 
   16u30 – 18u00 
 
Prijzen : 1 training = € 20,00 - 3 trainingen = € 45,00 
 
Speciale voordeelprijs leden Samoerai Leuven : 3 trainingen = € 20,00 
 



 

 
 

Belgian Open 2014 
 
De traditie gaat voort : Karateclub Samoerai Leuven bouwde ook dit jaar het 
Leuvense Sportoase opnieuw voor een dag om in een “karate-oase”. 
 

 
 
Lisa Bracke van onze club was de enige karateka uit de provincie die een 
podiumplaats wist te bemachtigen. In de categorie dames senioren (-61 kg) 
behaalde zij een mooie derde plaats. 
 



Na de succesvolle organisatie van dit internationaal toernooi de afgelopen acht 
jaar richtten wij, in opdracht van de Vlaamse Karate Federatie (VKFM) en in 
samenwerking met de Belgische Karate Federatie (BKF), voor de negende maal het 
grootste officiële Belgische karatetornooi in. 
 
Ook dit jaar was de Arenazaal van Sportoase het verzamelpunt voor karateka’s uit 
een tiental verschillende landen waar zij zich meten met de beste Belgische atleten. 
Dit jaar stonden er 412 deelnemers op de mat, uit 10 verschillende landen (België, 
Denemarken, Ierland, Schotland, Luxemburg, Nederland, Duitsland,  Portugal, 
Rusland  en Engeland). 
 
Klik op onderstaande afbeeldingen voor foto’s van de Vlaamse en Franstalige 
federaties. 
 

 
 

 
 

 

https://picasaweb.google.com/karatefotos/OpenBelgian2014SportoaseLeuven?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/114842113614597998798/BelgiumOpen2014?noredirect=1


 
 

Competitieresultaten 
 
9th International Belgian Open kumite – 16 november 2014 
 

 
Lisa Bracke : 3e plaats - senioren dames 

 



 
Beker van Lochristi – 23 november 2014 
 
Jeffrey Somers - 3e plaats - miniemen jongens plus - kumite 
Robbe Vandeuren - 3e plaats - junioren heren plus - kumite 
Lisa Bracke - 3e plaats  - senioren dames – kata & kumite 
 
 
Beker van Kortenberg - kata - 29 november 2014 
 

 
 
Categorie witte gordels 8-9 jaar 
2e plaats : Yessin Messaoud 
3e plaats : Muireann Donnelly 
 
Categorie gele gordels 6-7 jaar 
2e plaats : Arthur Ryzhankou 
 
Categorie gele gordels – jongens 8-9 jaar 
1e plaats : Ilias Tallon 
3e plaats : Dawid Kostecki 
 
Categorie gele gordels – meisjes 8-9 jaar 
3e plaats : Omayma El Yousfi 
 
Categorie groene gordels 11-12 jaar 
2e plaats : Mohamed Abdelrahim 
3e plaats : Mohamed El Yousfi 
 
Categorie groene gordels 13-14 jaar 
1e plaats : Jelena Lakovic 
3e plaats : Christophe Yu 
 
Categorie blauwe gordels – meisjes 
3e plaats : Jente De Gols 
 
Categorie bruine gordels <14 jaar 
3e plaats : Kieran Stalpaert 
 
Categorie groene/blauwe gordels +35 jaar 
1e plaats : Tony Tallon 
3e plaats : Arthur Yu 
 

 



 

 
 

Agenda - kalender 
 
Trainingen tussen Kerst- en Nieuwsjaarperiode : 
 
GEEN NORMALE TRAININGEN 
 
van maandag 22/12/2014 tot en met zondag 04/01/2015 
 
BEHALVE : 
 
conditie/kracht/kumite-trainingen in vechtsportzaal Sportoase olv trainers 
Rachid Haevelaerts en Vladimir Lakovic op : 
 
Maandag 22 december 2014 van 18u00 tot 19u30 
Zaterdag  27 december 2014 van 11u00 tot 12u30 
Maandag 29 december 2014 van 18u00 tot 19u30 
Zaterdag 3 januari 2015 van 11u00 tot 12u30 
 
Agenda december 2014 
 
Za 20/12/2014 : 8e Internationale Karate Cup Sittard (Nederland) 
Ma 22/12/2014 (18u00-19u30) : conditie/kracht/kumite-training 
Za 27/12/2014 (11u00-12u30) : conditie/kracht/kumite-training 
Ma 29/12/2014 (18u00-19u30) : conditie/kracht/kumite-training 
Ma 22/12/2014 t/m Zo 04/01/2015 : geen training – Kerststop 
 

 
 



 
 
Agenda januari 2015 
 
Za 03/01/2015 (11u00-12u30) : conditie/kracht/kumite-training 
Za 10/01/2015 : Clubexamen jeugd - witte & gele gordels 
Za 17/01/2015 : Clubexamen jeugd - vanaf oranje gordel 
Vr-Zo 23-25/01/2015 : Open de Paris 2015 
Za 31/01/2015 : VKFM - Vlaams Kampioenschap (kata & kumite - Schoten) 
 

 
 



Agenda februari 2015 
 
Zo 01/02/2015 : Mémorial Van Reybrouck (kumite - Ransart) 
Za 07/02/2015 : Clubkampioenschap kata (Sportoase) 
Zo 08/02/2015 : VKFM-Winterstage (Sportcentrum - Genk) 
Vr-Zo 06-08/02/2015 : EKF - EK junioren & kadetten (Zwitserland) 
Di 17/02/2015 : Carnaval training 
Za 21/02/2015 : stage Junior Lefevre – George Tzanos 
 

 

 
 

Partners 
 

 
 

 
 

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


 
 

 
 

 
 
 

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.mammamia.be/n_base.html
http://www.traagwater.eu/
http://www.tibecom.be
http://www.kaffaat.be/
http://www.brittoflex.be/

