
 

Samoerai nieuwsbrief – december 2018 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zal er vanaf zaterdag 22 december 2018 tot en 

met donderdag 3 januari 2019 geen training zijn. 

 

Onze club beschikt over mooie clubkledij… misschien een ideetje als je nog op zoek 

bent naar een Kerst- of eindejaarsgeschenk? 
 

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 

 

Agenda december 2018 

 

Za 01/12/2018 : Battle of the teams (Rotterdam) 

Za 08/12/2018 : Sinterklaastraining 

Za 15/12/2018 : Provinciale training VKF Vlaams-Brabant 

Za 15/12/2018 : 12th Karate Cup Sittard 

Za 22/12/2018 tot en met Do 03/01/2019 : geen training - Kerstvakantie 

Zo 30/12/2018 : 21e Eindejaarscorrida Leuven 

 



Agenda januari 2019 

 

Ma 14/01/2019 : clubexamen volwassenen & 35+ (vanaf groene gordel) 

Za 19/01/2019 : clubexamen jeugd (vanaf oranje gordel) 

Ma 21/01/2019 : clubexamen volwassenen & 35+ (witte t/m oranje gordels) 

Za 26/01/2019 : Vlaams kampioenschap VKF (geen training) 

Zo 27/01/2019 : Tomodachi Cup 2019 (Zoutleeuw) 

Vr-Zo 25-27/01/2019 : Karate 1 Premier League Paris 2019 

Do 31/01/2019 : kadertraining 

 

Data volgende clubexamens 

 

Ma 14/01/2019 : clubexamen volwassenen & 35+ - vanaf groene gordel 

Za 19/01/2019 : clubexamen jeugd - vanaf oranje gordel 

Ma 21/01/2019 : clubexamen volwassenen & 35+ - witte t/m oranje gordels 

Za 02/02/2019 : clubexamen jeugd - witte & gele gordels 

 

 
 

 

Eindejaarscorrida Leuven 

 

 
 

Opnieuw lopen we de corrida door het centrum van Leuven ! 

 

Samen lopen we 4 km, 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 jou sportieve inzet ! Voor zowel oud en jong, als ouders. 

 



 

 Wanneer : zondag 30 december 2018 

 Hoe laat : 10u00 

 Afstand : 4km 

 Prijs : € 15,00 

 

Meer info en Inschrijven voor 9 december 2018 via email : 

vladimir.lakovic@samoerai-leuven.be 

 

 
foto 2017 

 

 

Clubkledij 

 

Onze club beschikt over een moderne lijn clubkledij : er zijn trainingsvesten, 

broeken, T-shirts, polo’s en shorts in de clubkleuren (wit/rood/zwart) verkrijgbaar 

voor kinderen, dames en heren. 

 

In bijlage kan u een overzicht terugvinden van alle kledij en in de bijgaande 

bestelbon vindt u alle maten en prijzen. 
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Meer info.... passen, aanraken, bewonderen, bestellen... ? 

Dit kan voor of na de maandagtraining en op zaterdag. 

Info : bij Leon Letellier of Ludo Binnard. 

De leveringstermijn is ± 14 dagen. 

 

 
 

 

Clubkampioenschap kata - resultaten 

 

 
jeugd wit : 

1e plaats : Vic Vanhoovels 

2e plaats : Martin Malinouski 

3e plaatsen : Matteo Denruyter & Krisha Rizal 
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jeugd geel 

1e plaats : Maciej Sznajder 

2e plaats : Nele Caers 

3e plaatsen : Maya Denruyter & Kobe Fort 
 

 
jeugd oranje : 

1e plaats : Bas Van Oudheusden 

2e plaats : Luce Pycke 

3e plaatsen : Jan Engels & Bader Nassiri 



 
jeugd groen : 

1e plaats : Wisaal Laghmouchi 

2e plaats : Yuna Vandecauter 

3e plaatsen : Chiara Vanrooy & Romeo Dewinter 
 

 
jeugd blauw : 

1e plaats : Rigo Dendas 

2e plaats : Jonas Caers 

3e plaatsen : Jasper Cielen & Yessin Messaoud 

 



 
heren wit-groen : 

1e plaats : Kris Staes 

2e plaats : Stephane Colin 

3e plaatsen : Kurt Binder & Bert Van Schaeybroeck 
 

 
heren blauw & bruin : 

1e plaats : Tony Tallon 

2e plaats : Adri Van der Vurst 

3e plaatsen : Dieter Verhaegen & Erwin Vloebergh 

 



 
dames : 

1e plaats : Lisa Bracke 

2e plaats : Jelena Lakovic 

3e plaatsen : Aldona Niemiro-Sznajder & Graziella Fiori 

 

 

 

De bekendste samoerai 

 

De samoerai staat al eeuwen bekend als een elitesoldaat en meester in de Japanse 

vechtsporten. Het is een krijger die nergens voor terugdeinst en zijn krijgsheer of 

Daimyo met zijn leven zal beschermen. Door zijn leven volledig te geven aan de 

krijgsheer volgt de samoerai ‘de weg van het zwaard’ ook wel ‘Bushido’ genoemd. 

De Bushido is een strikte code waarin loyaliteit en respect hoog in het vaandel 

staan.  

 
 

 



De term “samoerai” stamt officieel uit het pre-industriële Japan (tussen 1000-1900) 

en betekent letterlijk “hij die dient” De samoerai is een meester in het zwaard 

vechten streeft naar één ultiem doel in zijn leven : het één worden met het zwaard. 

 

In deze en de volgende nieuwsbrieven geven wij een overzicht van de 10 bekendste 

samoerai van Japan. 

 

 

Sanada Yukimura 

 

 
 

Bejubeld in zijn tijd als de grootste strijder in Japan, vocht Sanada Yukimura (1567-

1615) dapper tegen het tumultueuze begin van de Tokugawa-heerschappij over de 

natie. Zijn schitterende verdediging van Ueda Castle in Nagano zorgde ervoor dat 

de 40.000 troepen van Tokugawa Hidetada niet op tijd arriveerden om zijn vader, 

Ieyasu, te ondersteunen bij de beslissende slag om Sekigahara in 1600. Ieyasu won 

toch, en hoewel hij al snel de zeggenschap over geheel Japan claimde, leidde 

Yukimura de verdediging in het laatste verzet tegen de Tokugawa-heerschappij 

tijdens de belegering van Osaka van 1614 tot 1615. Er werd zo hevig gevochten dat 

hij de superieure Tokugawa-troepen dwong een wapenstilstand te aanvaarden na de 

eerste wintercampagne. Ieyasu keerde echter enkele maanden later terug met 

150.000 mannen voor de zomercampagne en terwijl Yukimura zijn eigen 60.000 

troepen dapper leidde, was hij uiteindelijk uitgeput en werd hij gedood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yasuke 

 

 
 

Yasuke was een Afrikaanse slaaf die in 1579 naar Japan werd gebracht door de 

jezuïet missionaris Alessandro Valignano. Niemand in Japan had eerder een zwarte 

persoon gezien, dus zijn aanwezigheid veroorzaakte nogal wat ophef. Hij werd op 

audiëntie geroepen bij Oda Nobunaga, de machtigste krijgsheer van die periode, die 

zo verbluft was door zijn uiterlijk dat hij hem tot aan zijn middel liet ontbloten en 

hem over zijn huid wreef om te bewijzen dat hij niet met inkt was gekleurd. 

 

Nobunaga was zo onder de indruk van Yasuke's kracht en de grootte (ongeveer 

1m88) dat hij hem zijn persoonlijke bodyguard maakte. In 1581 werd Yasuke 

verheven tot de rang van samoerai en gestationeerd op het Azuchi-kasteel, waar hij 

dineerde bij de krijgsheer en fungeerde als zijn persoonlijke zwaarddrager. 

 

Toen Nobunaga werd verraden door Akechi Mitsuhide en in 1582 gedwongen werd 

zelfmoord te plegen bij de Honno-ji-tempel, was Yasuke daar en vocht hij tegen 

Mitsuhide's troepen. Hij ontsnapte naar het kasteel van Azuchi en diende kort 

Nobunaga's zoon totdat die ook werd aangevallen door Mitsuhide en zelfmoord 

pleegde. 

 

Yasuke gaf vervolgens zijn zwaard over aan Mitsuhide die, niet gewend zijnde aan 

een samoerai die zich overgaf  in plaats van zichzelf te doden na de dood van zijn 

heer, Yasuke de opdracht gaf terug te keren naar de Jezuïetenmissie in Kyoto. Of dit 

uit minachting voor ‘het beest’ kwam, zoals Mitsuhide het uitdrukte, of als een daad 

van genade blijft een kwestie van discussie. Daarna is het lot van Yasuke 

onduidelijk, hoewel het mogelijk is dat zijn aanwezigheid rond 1584 in Kyushu werd 

opgemerkt. 

 

Niemand is er helemaal zeker van waar Yasuke werd geboren, hoewel wordt 

gedacht dat hij mogelijk afkomstig was uit Mozambique, Angola of Ethiopië of 

misschien een in Europa geboren slaaf uit Portugal. Zijn echte naam is ook 

onbekend, hoewel Yasuke wordt verondersteld zijn Japans equivalent te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uesugi Kenshin 

 

 
 

De vierde zoon van een machtige krijgsheer, Uesugi Kenshin (1530-1578) kwam 

voort uit een successiestrijd en interne strijd met boeren en krijgsmonniken om de 

controle over te nemen van de provincie Echigo, nu het vasteland van Niigata, 

tijdens de periode van de oorlogsvoerende staten in Japan (1467-1590). Soms werd 

hij ‘de draak van Echigo’ genoemd, naast zijn militaire dapperheid, stond hij bekend 

met Takeda Shingen, die vorderingen maakte in het noorden van Shinano (nu 

Nagano) net zoals Kenshin die Echigo over de grens beveiligde. 

 

Tussen 1553 en 1564 zouden de twee samoerai vijf keer vechten in Kawanakajima, 

gelegen in het zuidelijke deel van wat nu de stad Nagano is. Hoewel de meeste van 

deze veldslagen louter schermutselingen waren, versloeg Kenshin in de vierde slag 

(in oktober 1561) Takeda Shingen bijna, zo ver gaande dat hij persoonlijk de 

commandopost van Shingen binnenreed. Geheel onvoorbereid weerde Shingen de 

aanval van Kenshin af met niets meer dan een ijzeren waaier, hem tegenhoudend 

tot een van zijn bedienden Kenshin konden verdrijven. 

 

Toen de Hojo-clan, gevestigd in Kanto, een embargo plaatste op zoutvoorraden naar 

het bolwerk van Shingen in de provincie Kai (nu Yamanashi Prefecture), stuurde 

Kenshin zout van Echigo, zeggende : "Ik vecht niet met zout, maar met het 

zwaard." 

 



Men beweert dat hij zelfs zou hebben gehuild toen hij in 1573 hoorde van de dood 

van Shingen en zei: "Ik ben mijn goede rivaal kwijtgeraakt, we zullen zo'n held niet 

meer hebben !" Kenshin vocht later tegen de groeiende macht van Oda Nobunaga, 

de belangrijkste militaire leider van Japan, en bezorgde hem zelfs een grote 

nederlaag in de Slag bij Tedorigawa (nu in de prefectuur Ishikawa) in 1577. Hij 

verzamelde een leger - nu zelfs bondgenoot van de Takeda - om door te gaan met 

zijn aanval op Oda Nobunaga-gebied in 1577 tot 1578, maar stierf aan een slechte 

gezondheid voordat hij kon aanvallen. Zijn grafsteen is te zien in de Rinsen-ji-

tempel in Joetsu City, Niigata, waar hij als jongeling Zen en krijgskunsten 

studeerde. 

 

 

Competitieresultaten 

 

Open International de Province de Liège – 17 november 2018 

 

 

3e plaats : Chiara Vanrooy – kumite meisjes U10 (+30 kg) 
 



 

3e plaats : Marwa Nassiri – kumite dames U18 (-59 kg) 

 

Beker van Kortenberg kata – 17 november 2018 
 

 
Vic Vanhoovels : 1e plaats - jongens 6/9 jaar – witte gordels 

Arne Bulteel : 1e plaats - jongens 7/8 jaar – gele gordels 

Nele Caers : 1e plaats - meisjes 7/9 jaar – gele gordels 

Kobe Fort : 1e plaats - jongens 9/10 jaar – gele gordels 

Bas Van Oudheusden : 2e plaats - jongens 12/13 jaar geel & oranje gordels 

Yuna Vandecauter : 3e plaats - meisjes 9/10 jaar – groene gordels 

Artur Ryzhankou : 3e plaats - jongens 9/11 jaar – blauwe gordels 

Jonas Caers : 2e plaats - jongens 12/13 jaar – blauwe & bruine gordels 

Jochen Evenepoel : 3e plaats - jongens 12/13 jaar - blauwe & bruine gordels 

Lisa Bracke : 1e plaats - dames +20 jaar- blauwe & bruine gordels 

Graziella Fiori : 3e plaats -  dames +20 jaar - blauwe & bruine gordels 

Tony Tallon : 1e plaats - heren +25 jaar - blauwe & bruine gordels 

Dieter Verhaegen : 3e plaats - heren +25 jaar - blauwe & bruine gordels 

 



Beker van 't Kamp (Leopoldsburg) – 18 november 2018 

 

 
Rigo Dendas : 1e plaats – kata (jongens preminiemen) 

Lisa Bracke : 3e plaats – kata (dames senioren) 

 

 



Chiara Vanrooy : 1e plaats – kumite (meisjes pupillen) 

Rigo Dendas : 1e plaats – kumite (jongens preminiemen) 

Jonas Caers : 2e plaats – kumite (jongens miniemen) 

Marwa Nassiri : 1e plaats – kumite (dames junioren) 

Jelena Lakovic : 2e plaats – kumite (dames junioren) 

Lisa Bracke : 3e plaats – kumite (dames senioren) 

Melissa Dubois : 3e plaats - kumite (dames senioren) 
 

Beker van Oostkamp (kata) – 25 november 2018 
 

 
Rigo Dendas : 2e plaats - preminiemen jongens 

Jasper, Rigo & Jonas : 1e plaats - teams -14jaar 

Lisa Bracke : 3e plaats – dames open 
 

Battle of the teams (Rotterdam) – 1 december 2018 
 

 
team Samoerai : 3e plaats – senioren heren 

 
 



Partners 
 

    
 

    
 

   

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


     
 

 

Secretariaat : Zavelberg 8 – 3000 Leuven - Ondernemingsnr. 428.660.618 

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/of op website. 
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