
 

Samoerai nieuwsbrief – december 2021 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

Tijdens de eindejaarperiode zal er vanaf maandag 20 december 2021 tot en met 

zondag 2 januari 2022 geen training zijn. 

 

In deze nieuwsbrief herhalen wij nog eens de geldende Coronamaatregelen. 

Indien deze wijzigen in de komende dagen, dan houden wij u uiteraard op de hoogte 

via onze nieuwsflashes en website. 

 

Wij danken iedereen te danken voor het begrip, de inzet en de loyaliteit gedurende 

dit moeilijke en ongewone jaar. Het bestuur en de trainers van Karateclub Samoerai 

Leuven wensen u en uw familie alvast prettige en veilige eindejaarsfeesten toe. 

 

Martiale groet, 

Bestuursorgaan Karateclub Samoerai Leuven vzw 
 

 
 

Agenda - nieuws 

 

Agenda december 2021 
 

Za 04/12/2021 : Sinterklaastraining 

Za 18/12/2021 : provinciale training VKF Vlaams-Brabant (Sporthal UCLL) 

Zo 19/12/2021 : Shodan shiken leerschool VKA (Zele) 

Van Ma 20/12/2021 tot en met Zo 02/01/2022 : geen training (Kerststop) 

 

Agenda januari 2022 
 

Ma 10/01/2022 : kadertraining (vanaf 1e kyu) (Sportoase 20u30-22u00) 

Za 15/01/2022 : clubexamen jeugd : vanaf oranje gordel 

Zo 16/01/2022 : Tomodachi Cup 2022 (kumite) 

Ma 17/01/2022 : clubexamen volwassenen 

Za 22/01/2022 : clubexamen jeugd : witte & gele gordels 

Zo 23/01/2022 : VKF - Vlaams WKF kampioenschap (Aartselaar) 

Zo 30/01/2022 : Coupe kumite Wado open débutants (Quaregnon) 

 



 

Sinterklaastraining – zaterdag 4 december 2021 

 

Omwille van Covid-19 kan de Sint dit jaar opnieuw niet op bezoek komen tijdens 

de training, maar waarschijnlijk zorgde hij wel voor een pakje… 

 

Kerststop 
 

Tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsperiode zal er vanaf maandag 20 december 2021 

tot en met zondag 2 januari 2022 geen training zijn. 

 

 

Coronamaatregelen 

 

 
 

Gelieve volgende regels in acht te nemen wanneer u naar de trainingen komt : 

 

 Van zodra je de indoor sportinfrastructuur betreedt in Sportoase Leuven 

of in het Sportcomplex Kessel-Lo, moet je verplicht een mondmasker 

dragen vanaf de leeftijd van 10 jaar. 

 Tijdens het sporten moet je geen mondmasker dragen. 

 Kleedkamers zijn open, maar ook hier is een mondmasker verplicht 

(behalve in de douche). 

 Bij de trainingen wordt geen publiek toegelaten in de oefenzaal. 

 Ontsmet regelmatig je handen. 

 Kom zeker niet sporten bij vertoon van ziektesymptomen. Ook als er in de 

naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of ziektesymptomen zijn, wordt 

deelname aan de trainingen tijdelijk verboden. 

 Bij twijfel, maak gebruik van een zelftest die verkrijgbaar is in de apotheek 

of raadpleeg uw huisarts. 

 Contacteer na een positieve test Ludo Binnard, de coronaverantwoordelijke 

van club : ludo.binnard@samoerai-leuven.be 

 

 

mailto:ludo.binnard@samoerai-leuven.be


WKF - 25th World Senior Championships 

 

Vier leden van onze club werden geselecteerd om deel te nemen aan het 

wereldkampioenschap dat doorging in Dubai van 16 tot 21 november 2021 

 

 
 

Nesrine Bougrine in de categorie kumite dames -68kg en als lid van het nationale 

damesteam. 

Michael Dasoul in de categorie kumite heren -60kg en als lid van het nationale 

herenteam. 

Anouar Bougrine in de categorie kumite heren -84kg en als lid van het nationale 

herenteam. 

Amir Khani werd geselecteerd als lid van het refugee karate team in de categorie 

kumite heren-60kg. 

 

 
 



 

 
 

Michael Dasoul verliest in de 1e ronde van een sterke Egyptenaar. De Egyptenaar 

gaat er uit in de kwartfinale, dus geen herkansing. 

 

 
 

Anouar Bougrine is de eerste ronde doorgeloot en wint de 2e ronde van Noord-

Macedonië. In de 3e ronde vecht hij 1-1 tegen Azerbeidjan, maar verliest het 

gevecht op senshu. De Azeri gaat er uit in de 1/8 finale, dus geen herkansing. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Nesrine Bougrine komt in de eerste ronde uit tegen Colombia en wint overtuigend. 

In de 2e ronde vecht ze tegen Zaretska, de huidige en nieuwe wereldkampioene en 

nummer 1 van de wereld. In de herkansing is ook de Oekraiense, die later brons 

pakt, te sterk. Nesrine sluit het WK af met een 9e plaats. 

 

 
 

Amir Khani vecht in de 1e ronde tegen Egypte en wint overtuigend. In de 2e ronde 

wint hij ook van Oekraïne. In de derde ronde vecht hij 1-1 gelijk tegen Frankrijk. 

Er is geen senshu en Amir verliest op beslissing. De Fransman gaat er nipt uit in de 

halve finale, dus geen herkansing. 

 



 

Clubkampioenschap kata - resultaten 

 

Op zaterdag 6 november 2021 organiseerden we het clubkampioenschap kata. Wij 

wensen elke deelnemer te bedanken voor zijn deelname en voor zijn inzet. 

Hieronder geven wij u de podiumplaatsen : 
 

 
WIITE GORDELS :  

1e plaats : Tine Maes 

2e plaats : Adam Ben Sellam Lamarti 

3e plaatsen :  Pallav Ghimire & Karki Sisir 
 

 
GELE GORDELS : 

1e plaats : Nichal Dahal 

2e plaats : Ayoub Zaroili 

3e plaatsen : Dipson Karki & Nripa Sapkota  

 



 
ORANJE GORDELS : 

1e plaats : Paulien Snoeijs 

2e plaats : Tamir Zouhri 

3e plaatsen : Nalin Dahal & Marisa Trekels 

 

 
GROENE GORDELS : 

1e plaats : Martin Malinouski 

2e plaats : Téo Pluymers 

3e plaatsen : Yuze Li & Arne Bulteel 

 



 
BLAUWE GORDELS : 

1e plaats : Kobe Fort 

2e plaats : Nele Caers 

3e plaatsen : Robin Caers & Seppe Dierickx 

 

 
BRUINE GORDELS : 

1e plaats : Jonas Caers 

2e plaats : Jochen Evenepoel 

3e plaatsen : Jasper Cielen & Yuna Vandecauter 

 

 



Competitieresultaten 

 

Beker van ’t Kamp (Leopoldsburg) - 14 november 2021 

 

 
Kata :  

3e plaats : Téo Pluymers - jongens U10 

3e plaats : Jonas Caers - jongens U16 

3e plaats : Jochen Evenepoel - jongens U16 

 

Kumite : 

1e plaats : Mohamed El Haouari - jongens U12 (-33kg) 

3e plaats : Jonas Caers - jongens U16 (+59kg) 

3e plaats : Chiara Van Rooy - meisjes U14 (plus) 

2e plaats : Marwa Nassiri - dames U21 (Open) 

 

Beker van Kortenberg (kata) – 13 november 2021 

 

 
3e plaats : Elias Ekstrand – 7/8 jaar geel jongens 

1e plaats : Kobe Fort – 11/12 jaar oranje/groen jongens 

2e plaats : Lowie Collin – 11/12 jaar oranje/groen jongens 

1e plaats : Nele Caers – 9/11 jaar groen/blauw meisjes 

3e plaats : Nripa Sapkota – 11/12 jaar geel jongens 

1e plaats : Paulien Snoeijs – 10/11 oranje meisjes 

 

1e plaats : Martin Malinouski – 8/10 jaar groen jongens 



2e plaats : Téo Pluymers – 8/10 jaar groen jongens 

3e plaats : Marisa Trekels – 14/15 oranje/groen meisjes 

2e plaats : Yuna Vandecauter – 12/14 jaar blauw/bruin meisjes 

3e plaats : Chiara Vanrooy – 12/14 jaar blauw/bruin meisjes 

1e plaats : Jonas Caers – 15/17 jaar bruin jongens 

3e plaats : Jochen Evenepoel – 15/17 jaar bruin jongens 

 

Coupe de l’Avenir – 7 november 2021 (Ransart) - kata 

 

 
3e plaats : Elias Ekstrand (U8 Mixte) 

3e plaats : Téo Pluymers (U10 jongens) 

3e plaats : Jonas Caers (U16 jongens) 

1e plaats : Lisa Bracke (+16 jaar dames) 

 

 

 

 

 

 

Partners 



 

   
 

   
 

   
 

http://chinacap.cluster013.ovh.net/
https://www.eggo.be/nl/home
http://www.tibecom.be/
http://www.springfun.be
http://www.mammamia.be/
http://www.axistravel.be
http://www.pwsverzekeringen.be


   

 

 

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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