
Samoerai nieuwsbrief – december 2017 
 
Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
De twaalfde editie van het Belgian Open was opnieuw een succes, mede dankzij onze 
medewerkers die de handen uit de mouwen staken en die wij daarvoor dan ook van 
harte danken. Bovendien behaalden Bram Beersaerts en Amir Khani een mooie 
podiumplaats. 
 
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zal er vanaf zaterdag 23 december 2017 tot en 
met dinsdag 2 januari 2018 geen training zijn. 
 
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 

 

 
 

Kalender 
 
Training volwassenen - 7 december 2017 
 
Ingevolge de kadertraining van 7 december wordt de training voor volwassenen 
verplaatst naar 14 december 2017. 
 
Agenda december 2017 
 
Za 02/12/2017 : Battle of the teams (Rotterdam - Nederland) 
Do 07/12/2017 : kadertraining (vanaf 1e kyu) - geen gewone training die dag 
Zo 10/12/2017 : VKA dangraadexamens (Brugge) 
Za 16/12/2017 : 11e Internationale Karate Cup Sittard (Nederland) 
Zo 31/12/2017 : 20e Eindejaarscorrida Leuven 
Za 23/12/2017 t/m di 02/01/2018 : geen training 
 



Agenda januari 2018 
 
Ma 15/01/2018 : clubexamen volwassenen 
Za 20/01/2018 : clubexamen jeugd : witte & gele gordels 
Za 27/01/2018 : VKF - Vlaams Kampioenschap (kata & kumite - Schoten) 
 

 
 

Foto’s 
 
Foto’s van evenementen, competities, clubkampioenschappen, stages ed. waaraan 
onze club deelneemt of die we zelf organiseren kan je altijd snel terugvinden op 
onze website www.samoerai-leuven.be. Je gaat naar Foto’s in het menu en kiest 
vervolgens het jaar en de activiteit. 
 
Foto’s van 2017 kan je bekijken via deze link. 
 

 
 
Wij danken onze fotograaf Dirk voor de ontelbare en mooie foto’s die hij telkens 
online zet. 
 

 
 
 



Clubexamens 
 
De volgende clubexamens gaan door op volgende data : 
 
Ma 15/01/2018 : examen volwassenen (20u30-22u00) 
Za 20/01/2018 : examen jeugd - witte & gele gordels (9u30-12u30) 
Za 03/02/2018 : examen jeugd - vanaf oranje gordel (9u30-12u30) 
 
Op die dagen is er geen gewone training. 
 
Deelnemen aan een examen kost € 10,00, te betalen op het examen voor 
aanvang. Na elk geslaagd examen krijgt men een nieuwe gordel; voor elke nieuwe 
kyu-graad krijgt men een diploma + gordel. Indien men niet geslaagd is krijgt men 
onmiddellijk € 5,00 terugbetaald. Breng uw vergunningsboekje (VKF) mee ! 
 
In het voordeel van de karateka’s en om het examen sereen af te handelen 
(zonder hinderlijke GSM-geluiden, flashes van fototoestellen, storende geluiden,...), 
gebeurt dit “achter gesloten deuren”. Wij verzoeken bijgevolg de ouders en andere 
toeschouwers om zich niet te begeven in de ruimte van de dojo achter de spiegels 
waar het examen plaatsvindt. 
 
Het gradensysteem : 
 
Telkens een karateka slaagt in zijn examen, behaalt men een nieuwe gordel. 
Voor elke nieuwe kyu graad krijgt men ook een diploma. 
 

 
 
Indien je vragen hebt in verband met de examens, neem dan gerust contact op 
met de lesgevers. 
 

 



 

Fietsen parkeren in Sportoase 
 

 
 
Kom je met de (brom)fiets naar Sportoase, dan dient men deze in de fietsenstalling 
tussen de gebouwen van het Ministerie van Financiën en de Post te plaatsen. 
 
Je fiets tegen een boom, muurtje of gebouw plaatsen is niet toegelaten. Je 
(brom)fiets tegen de gevel van Sportoase zelf plaatsen of voor het gebouw is niet 
toegelaten om veiligheidsredenen. Verkeerd geparkeerde fietsen kunnen verwijderd 
worden door de politie. 
 

 
 

 
 



Eindejaarscorrida Leuven 
 

 
 
Opnieuw lopen we de corrida door het centrum van Leuven ! 
Samen lopen we 4km, een afstand die iedereen in de benen heeft. Je hoeft dus 
geen getrainde hardloper te zijn om de finish te halen. 
 
We rekenen als club op jouw sportieve inzet ! Zowel jong, oud als ouders. 
 
* Wanneer : zondag 31 december 
* Hoe laat : 9u30 (start Bondgenotenlaan & aankomst Mgr. Ladeuzeplein) 
* Afstand : 4 km 
 
Meer info bij Rachid Haevelaerts (rachid.haevelaerts@samoerai-leuven.be) 
 

 

Resultaten clubkampioenschap kata 
 
Clubkampioenschap kata – 24 november 2017 
 

 
Wit - jeugd 

1e plaats : Maciej Sznajder 
2e plaats : Oliyad Bogale Meshesha 

3e plaats : Meïssa Messaoud & Kobe Fort 
 



 
Geel - Jeugd 

1e plaats : Bas Van Oudheusden 
2e plaats : Kaleb Bogale Meshesha 

3e plaats : Robin Caers & Hao Zhong 
 

 
Oranje - Jeugd 

1e plaats : Jonas Caers 
2e plaats : Jasper Cielen 

3e plaats : Chiara Vanrooy & Alexander Glenisson 
 



 

 
Groen - Jeugd 

1e plaats : Rigo Dendas 
2e plaats : Yessin Messaoud 

3e plaats : Wasim El Yousfi & Wisaal Laghmouchi 
 

 
Blauw - Jeugd 

1e plaats : Bram Beersaerts 
2e plaats : Jochen Evenepoel 

3e plaats : Dawid Kostecki & Joppe Beersaerts 
 



 
Bruin - Jeugd 

1e plaats : Marwa Nassiri 
2e plaats : Jelena Lakovic 

3e plaats : Mohamed El Yousfi & Maxim Van Hooydonck 
 

 
Wit/Groen - Volwassenen 
1e plaats : Graziella Fiori 

2e plaats : Lyn Vangenechten 
3e plaats : Frederik Rogiers & Stephane Colin 

 



 

 
Blauw/Bruin - Volwassenen 

1e plaats : Lisa Bracke 
2e plaats : Vu Willems 

3e plaats : Tony Tallon & Melissa Dubois 
 

 

Competitieresultaten 
 
12th International Belgian Open (Leuven) – 5 november 2017 
 

 
1e plaats : Bram Beersaerts - U16 heren -52kg 

 



 

 
3e plaats : Amir Khani - Senioren heren -67kg 

 
Beker van ’t Kamp (Leopoldsburg) – 12 november 2017 
 

 
KATA : 

1e plaats : Rigo Dendas - pupillen jongens 
1e plaats : Marie Millet - kadetten meisjes 

3e plaats : Lisa Bracke - junioren/senioren dames 
 
 



 
KUMITE : 

1e plaats : Rigo Dendas - pupillen jongens min 
1e plaats : Joppe Beersaerts - miniemen jongens plus 

1e plaats : Bram Beersaerts - kadetten jongen min 
3e plaats : Marie Millet - kadetten meisjes 

3e plaats : Jelena Lakovic - junioren dames 
3e plaats : Lisa Bracke - senioren dames 

 
Beker van Oostkamp - kata – 25 november 2017 
 

 
1e plaats : Rigo Dendas - pupillen jongens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Partners 
 

   
 

    
 

   



    
 
 

Secretariaat : Zavelberg 8 – 3000 Leuven - 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. 
 


