
 

Samoerai nieuwsbrief – april 2018 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

Wij wensen iedereen te bedanken die aanwezig was op onze steakdag en vooral 

ook onze medewerkers voor hun inzet en hulp. 

 

Op zaterdag 14 april 2018 kan je ook je familie laten kennismaken met je favoriete 

sport tijdens de familietraining. 

 

Er is geen training tijdens de Paasvakantie vanaf maandag 2 april 2018 tot en met 

zaterdag 7 april 2018. 

 

Martiale groet, 

Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 
 

Kalender 

 

Agenda april 2018 

 

Ma 02/04/2018 : geen training (Paasverlof) 

Di 03/04/2018 : geen training (Paasverlof) 

Wo 04/04/2018 : geen training (Paasverlof) 

Za 07/04/2018 : geen training (Paasverlof) 

Za 07/04/2018 : Rheinland-Pfalz Open 2018 (Koblenz - Duitsland) 

Za 14/04/2018 : Familietraining (Sportoase 10u00-11u00) 

Zo 15/04/2018 : 15th Karate Zipangu Pro (Neerpelt) 

Za 28/04/2018 : Open de Luxembourg 2018 (Differdange) 

Za 28/04/2018 : Provinciale training VKF Vlaams-Brabant 

 



 

Agenda mei 2018 

 

Di 01/05/2018 : geen training (feestdag) 

Zo 06/05/2018 : VKA dangraadexamens 

Do 10/05/2018 : geen training (feestdag) 

Ma 21/05/2018 : geen training (feestdag) 

Za 26/05/2018 : clubexamen jeugd - vanaf oranje gordel 

 

Agenda juni 2018 

 

Ma 04/06/2018 : clubexamen volwassenen & 35+ 

Di 12/06/2018 : geen training (sporthal gesloten - jaarlijks onderhoud) 

Za 16/06/2018 : clubexamen jeugd - witte & gele gordels 

Di 19/06/2018 : geen training (sporthal gesloten - jaarlijks onderhoud) 

Di 26/06/2018 : geen training (sporthal gesloten - jaarlijks onderhoud) 

 

 

Provinciale training VKF - 28 april 2018 
 

Provinciale training Vlaams-Brabant van 11u00 tot 12u30 

Met voorbereiding shodan shiken VKA vanaf 3e kyu olv sensei Rudi Holemans 

Plaats : Sporthal UCLL - Hertogstraat 178 - 3001 Leuven (deelname = gratis) 

 

 

 

Familietraining – 14 april 2018 

 

Zaterdag 14 april 2018 van 10u00 tot 11u00 

 

Nodig je familieleden uit om te komen meetrainen op zaterdag 14 april 2018 en te 

komen kennismaken met karate-do… breng je man, vrouw, ouders, broer, zus, opa, 

oma, enz. mee ! 

 

De training start die dag niet om 9u30 maar alle graden trainen samen met hun 

familieleden tijdens 1 gezamenlijke training van 10u00 tot 11u00. 

 

 

 

KA Redingenhof biedt optie 'Karate' 

 

Vanaf het schooljaar 2018/2019 wil het KA Redingenhof in Leuven graag de Optie 

Karate aanbieden, zowel in de eerste, tweede als derde graad. In de eerste graad 

gaat het enkel om ASO onderwijs. In graad twee en drie kan er gekozen worden voor 

ASO of TSO. 

 

Het gaat dus om normaal onderwijs met 6 of 7u karate per week geïntegreerd op 

school. De lessen worden gegeven door onze trainer Rachid Haevelaerts die ook 

beloftetrainer is bij de VKF. 

 

Voor meer info kan u terecht bij : rachid.haevelaerts@samoerai-leuven.be. 

 

mailto:rachid.haevelaerts@samoerai-leuven.be


 
 

 

 

Sakura season in Kyoto 

 

In maart en april gaan miljoenen Japanners naar de culturele hoofdstad Kyoto, en 

begint een heuse klopjacht op de fleurigste bloesems, de mooiste geisha's en de 

rijkelijkste tempels. Ver weg van de monstergebouwen en hightech van Tokio, 

ontvouwt zich hier een Japan waar de tijd lijkt stil te staan. 

 

Sakura is de Japanse naam voor de kersenbomen en hun bloesems. In het Nederlands 

gebruikt men de term ‘kersenbloesem’. De sakura is altijd een symbool geweest van 

de vergankelijke schoonheid in Japan. Ze is nauw verbonden met de samoerai en met 

de bushido. Het leven wordt beschouwd als mooi en kort, een beetje zoals de 

kersenbloesem. 

 

 
 

 

 



 

Het voorjaar zet het hele land in bloei. Het weer is zonnig en de lucht is nog vers, de 

smog blijft tot een minimum beperkt en op tsunami's ligt het risico een pak lager. 

Verschillende hoogdagen in de Japanse cultuur vinden in deze periode plaats, zoals 

een hele reeks nationale feesten tijdens de zogenaamde 'Golden Week' eind april. 

 

Voor ons klinkt het misschien vreemd, maar in Japan is kersenbloesem kijken een 

echte sport. Zelfs documenten uit de 8e eeuw spreken al van de zogenaamde Hanami, 

kleurige feestjes die tussen de bloesems gehouden werden met de nodige saké erbij. 

Ook nu nog zie je tussen maart en april massa's families hun namiddagen op een 

picknickdekentje tussen de kerselaars doorbrengen. Op internet vind je tal van 

weersvoorspellingen voor de bloei van de bloesems, en ook verschillende 'cherry 

blossom tours' worden steevast uitgestippeld. 

 

 
 

In Kyoto zijn het naast de parken vooral de tuinen van tempels die bezaaid zijn met 

de felbegeerde kerselaars. Zo kan je een mooie route maken in het oosten van de 

stad, die je via fleurige paden langs de fraaiste tempels leidt. Je start bij de Ginkakuji-

tempel, ook wel 'Zilveren Paviljoen' genoemd. Deze tempel is vooral een must 

vanwege de serene Zen-tuin, waar je gezellig kan slenteren tussen de vijvertjes, 

paviljoentjes en bloemenstruiken met een mooi uitzicht op de stad. 

 



 
Ginkaku-ji Tempel 

 

Van hieruit daal je verder af via het Philosopher's Path, een kilometerlange smalle 

kasseiweg langs een kanaaltje, omringd door honderden kerselaars. Langs deze weg 

vind je schattige restaurants en theehuizen, charmante ryokans (traditionele Japanse 

gasthuizen), enkele kleinere tempels en het bosrijke shinto-altaar Honen-in. Hier zijn 

de flatgebouwen ver te zoeken en lijkt er sinds de 19e eeuw niets veranderd te zijn. 

 

 
Philosopher’s Path 

 

Aan het einde van het Philosopher's Path kom je uit bij het gigantische Nanzenji-

tempelcomplex, waarna je de weg vervolgt via Keage Incline. Dit aangename 

wandelpad was oorspronkelijk een kanaal, maar groeide uit tot één van de hotspots  



 

van de kersenbloesemgekte. Achter Keage Incline ontplooit zich de wijk Higashiyama, 

de broeiplaats voor het boeddhisme en shintoïsme in Japan. De volledige wijk bestaat 

nog uit de authentieke machiya-huizen. Hier vind je alles wat artisanaal en 

ambachtelijk is, van origineel keramiek tot handgeschept papier. 

 

In deze buurt is het de moeite om de Yasaka shrine te bezoeken, niet alleen vanwege 

de honderden rode en witte lampionnetjes, maar ook omdat het the place to be is 

voor jonge Japanse meisjes om zich te verkleden als geisha en er met hun 

smartphones een heuse fotoshoot te houden. Een mooi voorbeeld van de osmose 

tussen traditie en vernieuwing waar Japan zo bekend om staat. Vlak naast de Yasaka 

shrine is ook het Maruyama Park gelegen, de populairste plek in Kyoto voor cherry 

blossom parties. De kern van het park bestaat uit een grote uitwaaierende 

kersenboom die 's avonds verlicht wordt, omsingeld door talrijke eetstandjes en 

tijdelijke restaurants. 

 

 
Japanse meisjes verkleed als geisha 

 

Wie dacht dat geisha slechts een restant uit vervlogen jaren zijn die enkel nog in films 

of toeristische shows optreden, heeft het goed mis. In Kyoto leven nog zo'n 100 

maiko (geisha in spe) en 100 geiko (volwaardige geisha), die voor een flinke som in te 

huren zijn op stijlvolle diners, privéfeestjes of speciale evenementen. In Tokio of 

andere steden is het beroep echter zo goed als uitgestorven. Geisha zijn 

gespecialiseerd in het beheersen van de traditionele Japanse kunsten. Hiervoor 

ondergaan ze een strenge training van minstens 5 jaar in hun okiya (houten geisha-

huis), veelal gelegen in de authentieke wijk Gion. Wie er tussen de nauwe steegjes 

wandelt kan met een beetje geluk wel eens een geisha spotten op weg naar haar 

afspraak, al worden ze niet graag gefotografeerd en verbergen ze vrijwel altijd hun 

gezicht. 

 

Ook voor geisha is het in april het hoogseizoen, want enkel dan kan ook het grote 

publiek een glimp opvangen van de geishacultuur tijdens de Geisha Dances. In 

totaal zijn er vier verschillende geishagroeperingen die jaarlijks een optreden doen, 

waarvan Miyako Odori zonder twijfel de meest indrukwekkende is. De optredens zijn 

nog het best te vergelijken met een Japans antwoord op ballet, waarbij de geisha in 

kunstige kostuums al dansend een oude saga uitbeelden. 

 

 

 



 

 
maiko van het Gion Kobu geisha district in Kyoto 

 

Sakura is ook een symbool voor een nieuw begin. De bloesems zijn een wonder om te 

zien, maar ze verdwijnen snel als ze op hun hoogtepunt zijn en vallen zacht op de 

grond bij een zuchtje wind. Ze vallen onder de takken waaraan ze geboren werden en 

hun heengaan symboliseert het begin van de lente, de warmere dagen en een nieuw 

begin. Daarom is voor veel mensen de sakura ook een symbool voor het beginnen aan 

een nieuw hoofdstuk in hun leven, met nieuwe hoop en optimisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clubkampioenschap kumite : resultaten 

 

 
Jongens tot 8 jaar 

1e plaats : Bader Nassiri 

2e plaats : Robin Caers 

3e plaatsen : Sam Van Schaeybroeck & Jan Engels 

 

 
Meisjes tot 9 jaar 

1e plaats : Chiara Vanrooy 

2e plaats : Clara Snaet 

3e plaatsen : Meïssa Messaoud & Fien Bruyneel 

 



 
Jongens tot 10 jaar 

1e plaats : Rigo Dendas 

2e plaats : Jasper Cielen 

3e plaats : Wasim El Yousfi 
 

 
Jongens tot 14 jaar 

1e plaats : Joppe Beersaerts 

2e plaats : Jonas Caers 

3e plaatsen : Yessin Messaoud & Mohamed Rida Nassiri 

 



 
Jongens tot 16 jaar 

1e plaats : Alexandre Peixoto 

2e plaats : Marwane El Mahmoudi 

3e plaatsen : Mohamed El Yousfi & Bram Beersaerts 

 

 
Dames vanaf 16 jaar 

1e plaats : Graziella Fiori 

2e plaats : Lynn Vangenechten 

3e plaatsen : Angelina Liashkevich & Pia Farrow 

 



 
Heren vanaf 16 jaar 

1e plaats : Vu Willems 

2e plaats : Vladimir Lakovic 

3e plaatsen : Maxim Van Hooydonck & Tony Tallon 

 

 

Competitieresultaten 

 

Beker van België karate wado-ryu – 17 maart 2018 (Basècles) 

 

 
Kata 

1e plaats : Rigo Dendas (pupillen) 

2e plaats : Marie Millet (kadetten) 

 

Kumite 

1e plaats : Chiara Vanrooy (pupillen) 

1e plaats : Joppe Beersaerts (miniemen) 



1e plaats : Lisa Bracke (senioren) 

2e plaats : Marie Millet (kadetten) 

3e plaats : Rigo Dendas (pupillen) 

3e plaats : Jasper Cielen (preminiemen) 

3e plaats : Kieran Stalpaert (junioren) 

3e plaats : Graziella Fiori (senioren) 

 

 

 

Partners 
 

   
 

    
 

   

http://www.cool-technics.be
https://www.eggo.be/nl/home
http://www.brittoflex-zonwering.be/
http://www.tibecom.be/
http://www.patisseriemillet.be/
http://www.mammamia.be/
http://www.vriends.be/
http://www.chinacapital.be/


    

 

 

Secretariaat : Zavelberg 8 – 3000 Leuven - Ondernemingsnr. 0428.660.618 

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 trainingen, clubactiviteiten, stages en wedstrijden worden er foto’s gemaakt die kunnen gebruikt worden voor onze 

nieuwsbrieven. 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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