
 

Samoerai nieuwsbrief – april 2022 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

Er is geen training tijdens de Paasvakantie vanaf maandag 11 april 2022 tot en 

met maandag 18 april 2022. 

 

Het feest ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de club, oorspronkelijk 

gepland in 2020, hebben we reeds twee maal moeten uitstellen omwille van de 

Coronapandemie. Het zal uiteindelijk doorgaan op zaterdag 11 juni 2022 vanaf 

19u00 in Zaal Berkenhof te Bierbeek. Reserveer alvast deze datum in uw agenda ! 

Meer info over het menu en om in te schrijven, volgt binnenkort. 

 

Op zaterdag 4 juni 2022 organiseren we een exclusieve jubileumstage met sensei 

Junior Lefevre. Sensei Lefevre is ex-clublid, voormalig Europees kampioen en 

voormalig wereldkampioen en momenteel een van de toptrainers van de WKF. 

 

Martiale groet, 

Bestuursorgaan Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 
 

Agenda - nieuws 

 

Agenda april 2022 

 

Za 02/04/2022 : provinciale training VKF Vlaams-Brabant (Sporthal UCLL) 

Za 09/04/2022 : Gemeenschappelijke training (Sportoase 09u30-11u00) 

Van Ma 11/04/2022 tot en met Ma 18/04/2022 : Geen training – Paasverlof 

Za 16/04/2022 : VKA - voorbereidende stage danexamens (Berlaar) 

Za 23/04/2022 : Rheinland-Pfalz Open 2022 (Duitsland - Koblenz) 

 



 

Agenda mei 2022 

 

Za 07/05/2022 : Stage sensei Belrhiti (Quaregnon 10u00-12u00 & 14u00-16u00) 

Zo 08/05/2022 : Stage sensei Belrhiti (Quaregnon 10u00-12u30) 

Za 07/05/2022: BKF - Belgisch Kampioenschap (Luik) 

Zo 15/05/2022: VKF - Vlaams Kampioenschap WKF (Aartselaar) 

Zo 22/05/2022: VKF - Vlaams Kampioenschap Ippon (Vilvoorde) 

Zo 22/05/2022 : Shodan shiken leerschool VKA (Zele) 

Do 26/05/2022 : Geen training (feestdag) 

 

 

 

Jubileumstage met sensei Junior Lefevre 

 

Zaterdag 4 juni 2022 – 14u00-16u00 - Arena Sportoase Leuven 

 

 
 

Sensei Junior Lefevre is ex-clublid, is voormalig Europees en wereldkampioen in 

het kumite maar hij behaalde ook in het kata verschillende ereplaatsen en maar 

liefst 13 nationale titels. 

 

De laatste jaren geeft hij stages over de hele wereld, is hij onder meer actief als 

nationaal coach van verschillende landen en als persoonlijke trainer van enkele 

huidige wereld- en Europese kampioenen. 

 

Er zal die dag dan geen training zijn in de voormiddag. 

 

 



Resultaten clubkampioenschap kumite – 19/03/2022 

 

Op zaterdag 19 maart 2022 organiseerden we het clubkampioenschap kumite. 

 

 
 

Wij wensen elke deelnemer te bedanken voor zijn deelname en te feliciteren voor 

zijn inzet. Hieronder geven wij u de podiumplaatsen : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competitieresultaten 

 

Télévie Cup – 6 maart 2022 (Quaregnon) 

 

 

KATA WADO: 

1e plaats : Martin Malinouski-Nele Caers-Téo Pluymers-Chiara Vanrooy-Jonas Caers 

3e plaats : Yuna Vandecauter–Paulien Snoeijs-Kobe Fort–Jasper Cielen-Lisa Bracke 

KATA ALLE STIJLEN: 

3e plaats : Nele Caers – Jonas Caers – Jasper Cielen 

3e plaats : Samoerai team 3 (Téo – Paulien - Martin) 
 

 

KUMITE: 

3e plaats :  Jonas Caers – Jasper Cielen 

 



3e Open International Cupina Bosna Cup – 20 maart 2022 (Luik) 
 

 
3e plaats : Elias Ekstrand – kata U8 jongens 

3e plaats : Nele Caers – kata U12 meisjes 

2e plaats : Téo Pluymers – kata U10 jongens 

3e plaats : Jonas-Jasper-Jochen – kata team U16 mixed 
 

Championnat GFK – 3 april 2022 (Ransart) 
 

 
3e plaats : Téo Pluymers – kata U10 

3e plaats : Elias Ekstrand – kata U10 

3e plaats : Lisa Bracke – kata senioren 
 



 
1e plaats : Chiara Vanrooy – kumite U14 (plus) 

2e plaats : Victoria Pauwels – kumite U18 (min) 

2e plaats : Lieven Pauwels – kumite senioren (plus) 

5e plaats : Sion Margai Hindolo – kumite U14 (min) 

 

 

 

Partners 
 

   
 

http://chinacap.cluster013.ovh.net/
https://www.eggo.be/nl/home


   
 

   
 

   

 

 

www.samoerai-leuven.be 

 
De Samoerai Nieuwsbrief is een uitgave van Karateclub 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 Karateclub 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 op website. 
 

Karateclub Samoerai Leuven vzw 

Secretariaat : Zavelberg 8 – 3000 Leuven 

Maatschappelijke zetel : Platte-Lostraat 478 – 3010 Kessel-Lo 

Ondernemingsnr. 428.660.618 / RPR, afdeling Leuven 
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