
 
Samoerai nieuwsbrief – februari 2018 

 
Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
Januari was een succesvolle maand voor onze club op competitievlak. 
Op het Vlaams kampioenschap behaalden onze karateka’s maar liefst vijftien 
podiumplaatsen, waaronder zes maal de Vlaamse titel. 
 
Kers op de taart was de prestatie van Amir : hij behaalde op schitterende wijze een bronzen 
medaille op de eerste wedstrijd van het jaar in de Karate1 Premier League van de World 
Karate Federation : de Open de Paris 2018. 
 
Vergeet je zeker niet in te schrijven voor onze jaarlijkse Samoerai-steakdag waarop we 
iedereen verwachten op zondag 18 maart 2018 ! Ook alle hulp is welkom die dag : kan je 
een handje helpen, laat dan iets weten aan een van de bestuursleden. 
 
Wij verwelkomen Eggo Leuven als nieuwe Partner. Heb je een eigen zaak en wil je onze 
club sponsoren in ruil voor reclame in onze brochures, nieuwsbrieven, affiche en website of 
ken je mogelijke sponsors ? Laat het ons zeker weten ! 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 
 

 
 
 
 



Kalender 
 
Agenda februari 2018 
 
Za 03/02/2018 : clubexamen jeugd - vanaf oranje gordel 
Zo 04/02/2018 : Tomodachi Cup (Zoutleeuw) 
Zo 11/02/2018 : Maitoshi Kachi Cup (Ninove) 
Di 13/02/2018 : Carnavaltraining 
Zo 18/02/2018 : 1ere Open Télévie Cup karate-do FFKAMA (Quaregnon) 
Za 24/02/2018 : BKF - Belgisch kampioenschap (kata & kumite - Luik) 
 
Agenda maart 2018 
 
Za 17/03/2018 : Beker van België Wado-Ryu (kata & kumite - Basècles) 
Zo 18/03/2018 : Samoerai Steakdag 
Za 24/03/2018 : Provinciale training VKF Vlaams-Brabant 
Za 31/03/2018 : Clubkampioenschap kumite (Sportoase) 
 
Provinciale training VKF - 24 maart 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) 
 

 

Steakdag 
 
Zondag 18 maart 2018 - van 12u tot 19u 
Parochiezaal Winksele-Delle (Mechelsesteenweg) 
 
Onze club organiseert op zondag 18 maart 2018 van 12u tot 19u, zijn 
jaarlijkse steakdag in de Parochiezaal te Winksele-Delle. Wij nodigen al onze 
sympathisanten, leden en hun vrienden en familie uit om lekker te komen 
eten en op deze wijze de club te ondersteunen. 
 
Kan je een handje komen helpen neem dan contact op met Rudi Bruyneel 
(rudi.bruyneel@samoerai-leuven.be) of met een van de bestuursleden tijdens een training. 
 
Op het menu aan € 16,00 : 
* steak natuur 
* steak provençaal 
* steak peperroom 
* steak champignonroom 
* steak witloofsaus 
* vol-au-vent 
* vegetarische steak 
 
Speciaal voor de kinderen aan € 9,00 : 
 
* kindersteak 
* vol-au-vent 
* 2 curryworsten 
* vegetarische kindersteak 
 
Alles met lekkere frietjes à volonté ! Er is tevens lekker dessert voorzien. 
 
Indien je wil inschrijven (Gelieve bij inschrijving uw menukeuze door te geven) : 
* via onze website 
* kaarten te koop bij de bestuursleden 
* e-mail : ludo.binnard@samoerai-leuven.be 
 
Wij hopen u te mogen begroeten op deze dag ! 
 



 
 
 

Brochure lagere kata’s 
 
Vanaf nu is er een brochure met de lagere kata’s beschikbaar in de club. 
 
Een ideaal geheugensteuntje voor wie de 5 pinans thuis wil instuderen en herhalen. 
 
U kan het boekje aankopen (€ 10,00) tijdens de trainingen. 
 

 
 

 
 
 
 



Resultaten clubexamens 
 
Op 15 januari 2018 ging het clubexamen voor de volwassenen door en op 2 januari en 3 
februari 2018 was het de beurt aan de jeugd. Hieronder de geslaagden die een hogere 
kyu-graad behaalden : 
 

 7e kyu 
 
Vanderlinden Wim 
 

 6e kyu 
 
Rogiers Frederik 
 

 5e kyu 
 
Caers Jonas 
Cielen Jasper 
Dewinter Robin 
Dewinter Romeo 
Dierckx Seppe 
Fiori Graziella 
Luyckx Guust 
Simonovic Una 
Van Gelder Astrid 
 

 4e kyu 
 
Beersaerts Dirk 
Dendas Rigo 
El Yousfi Wasim 
Van Gelder Mark 
Van Loo Anita 
Van Wynsberghe Adam 
 

 3e kyu 
 
Beersaerts Bram 
Beersaerts Joppe 
 

 2e kyu 
 
Van der Vurst Adriaan 
Van Hooydonck Maxim 
 

 1e kyu (examen 27/11/2017) 
 
Lakovic Jelena 
Nassiri Marwa 
 

 



Japan tijdens de Edoperiode 
 
De Edoperiode of Tokugawa-periode is een gedeelte van de geschiedenis van Japan die 
loopt 1603 tot 1868. Gedurende deze periode regeerde het Tokugawa-shogunaat, dat in 
1603 officieel werd gevestigd door Tokugawa Ieyasu. De naam Edoperiode wordt gebruikt 
omdat het shogunaat in Edo (het huidige Tokyo) gezeteld was. Een veel gebruikte andere 
naam voor deze periode is de Tokugawaperiode, naar de heersende dynastie van shoguns.  
 
Toyotomi Hideyoshi (1536-1598) is één van opmerkelijkste mannen uit de Japanse 
geschiedenis. In navolging van zijn heer Oda Nobunaga, slaagde hij erin Japan te 
verenigen. Hij is ook bekend om zijn culturele nalatenschap, waaronder de wet waarin 
stond, dat alléén personen uit de samoeraikaste wapens mochten dragen. 
 
Tokugawa Ieyasu was de machtigste man in Japan nadat Hideyoshi in 1598 was gestorven. 
Tegen zijn beloften in, respecteerde hij Hideyoshi's opvolger Hideyori niet omdat hij zelf de 
absolute heerser van Japan wilde worden. 
 

 
 
In de slag bij Sekigahara in 1600, versloeg Ieyasu de Hideyori-loyalisten en andere 
westerse rivalen. Daardoor behaalde hij bijna onbeperkte macht en rijkdom. In 1603 werd 
Ieyasu door de keizer benoemd tot shogun en vestigde hij zijn regering in Edo (Tokyo). De 
Tokugawa-shoguns bleven Japan regeren gedurende een opmerkelijke 250 jaar. 
 

 
Ieyasu bracht het hele land onder strikte controle. Hij verdeelde het gewonnen land slim 
onder de daimyo : meer trouwe vazallen (diegenen die hem al vóór Sekigahara hadden 
gesteund) ontvingen strategisch belangrijkere domeinen. De daimyo moesten ook elk 
tweede jaar in Edo doorbrengen. Dit betekende een enorme financiële last voor de daimyo 
en matigde zijn macht aan het thuisfront. 
 
Ieyasu bleef de buitenlandse handel bevorderen. Hij verzekerde relaties met de Engelsen en 
de Nederlanders. Aan de andere kant versterkte hij de onderdrukking en vervolging van het 
Christendom vanaf 1614. 



 
Na de vernietiging van de Toyotomi-clan in 1615 toen Ieyasu Kasteel Osaka veroverde, 
hadden hij en zijn opvolgers praktisch geen rivalen meer en heerste er vrede gedurende de 
Edo-periode. Bijgevolg vervolmaakten de samoerai zichzelf niet alleen in de krijgskunsten 
maar ook in literatuur, filosofie en de kunsten, zoals bv. de theeceremonie. 
 

 
 
In 1633 verbood Shogun Iemitsu reizen naar het buitenland. Japan werd vrijwel volledig 
geïsoleerd in 1639 door de contacten met de buitenwereld te beperken tot zeer gelimiteerde 
handelsbetrekkingen met China en Nederland in de haven van Nagasaki. Bovendien waren 
alle buitenlandse boeken verboden. 
 

 
 
Ondanks de isolatie bleven de binnenlandse handel en de landbouwproductie verbeteren. 
Tijdens de Edo-periode en vooral tijdens het Genroku-tijdperk (1688-1703) bloeide de 
populaire cultuur op. Nieuwe kunstvormen zoals ‘kabuki’ en ‘ukiyo-e’ werden erg populair, 
vooral onder de stedelingen. 
 
Kabuki is een traditionele kunstvorm van theater van de stadslui en niet van de hogere 
sociale klassen. De stukken gaan over historische gebeurtenissen, morele conflicten in de 
liefde tussen man en vrouw. Het kabukipodium is een roterend podium. Het is uitgerust met 
verschillende technische middelen, zoals valse muren en vloeren waardoor de acteurs 
kunnen verdwijnen en weer verschijnen. 



 
Ze hebben ook een voetgangersbrug die van het podium door het publiek gaat. In het begin 
van kabukistukken speelden zowel mannen als vrouwen. Later in de Edoperiode verbood 
Tokugawa Ieyasu het acteren door vrouwen, een beperking die tot de dag van vandaag nog 
van toepassing is. Daarom zijn verschillende kabuki-acteurs gespecialiseerd in het spelen 
van vrouwenrollen (‘oyama’ of ‘onnagata’). 
 

 
 
Ukiyo-e is een vorm van houtsnede uit Japan die sinds het midden van de 18e eeuw ook in 
Europa populair werd en een grote invloed had op de Europese kunstwereld. 
 

 
 
De belangrijkste filosofie van Tokugawa Japan was het Neo-Confucianisme, en benadrukte 
het belang van moraal, onderwijs en hiërarchische orde in de overheid en de samenleving. 
Een strikt vier-klassenstelsel bestond tijdens de Edo-periode: aan de top van de sociale 
hiërarchie stonden de samoerai, gevolgd door de boeren, handwerkslieden en handelaars. 
De leden van de vier klassen mochten hun sociale status niet veranderen. Outcasts, mensen 
met beroepen die als onzuiver werden beschouwd, vormden een vijfde klasse. 



 
In 1720 werd het verbod op westerse literatuur geannuleerd en kwamen er verschillende 
nieuwe leringen Japan binnen vanuit China en Europa. Nieuwe nationalistische scholen die 
elementen uit het Shinto en Confucianisme combineerden ontwikkelden zich ook. 
 
Hoewel de regering Tokugawa gedurende verschillende eeuwen vrij stabiel bleef, daalde 
haar positie om verschillende redenen gestaag : een verslechtering van de financiële 
situatie van de overheid leidde tot hogere belastingen en rellen onder de boerenbevolking. 
Daarnaast ondervond Japan regelmatig natuurrampen en jaren van hongersnood die rellen 
en verdere financiële problemen veroorzaakten voor de centrale overheid en de daimyo’s. 
De sociale hiërarchie begon af te brokkelen toen de klasse van kooplieden steeds machtiger 
werd terwijl sommige samoerai financieel afhankelijk van hen werden. In de tweede helft 
van het tijdperk zorgden corruptie, incompetentie en een achteruitgang van de moraal 
binnen de overheid voor verdere problemen. 
 
Aan het einde van de 18e eeuw begon externe druk een steeds belangrijkere kwestie te 
worden, toen de Russen voor het eerst probeerden handelscontacten met Japan tot stand te 
brengen zonder succes. Ze werden in de 19e eeuw gevolgd door andere Europese landen en 
de Amerikanen. Het was uiteindelijk Commodore Perry van de US Navy in 1853 en opnieuw 
in 1854 die de Tokugawa-regering dwong een beperkt aantal havens te openen voor 
internationale handel via de Conventie van Kanagawa. 
 

 
 
Het verdrag maakte dat de Japanse havens van Shimoda en Hakodate voortaan open 
zouden worden gesteld voor niet-Japanse schepen. Ook werd in het verdrag de veiligheid 
van Amerikaanse schipbreukelingen geregeld. Het verdrag was een ongelijk verdrag, dat 
aan Japan werd opgedrongen door de Verenigde Staten. Het maakte een einde aan een 
periode van ruim tweehonderd jaar waarin Japan nauwelijks toegankelijk was voor 
buitenlanders. Toen hij het verdrag kwam bespreken, wilde Perry eerst niets weten van 
Japanse officials; hij eiste een direct gesprek met het Japanse staatshoofd. Destijds was 
shogun Tokugawa Ieyoshi de de-facto leider van Japan; het was uit den boze dat de keizer 
zelf met buitenlanders zou spreken of onderhandelen. Uiteindelijk sloot Perry het verdrag 
met vertegenwoordigers van de shogun, en niet met de keizer zelf. De handel bleef echter 
zeer beperkt tot de Meiji-restauratie. 
 
 



 
 
Door al deze factoren samen, groeiden de anti-regeringsgevoelens en ontstonden andere 
bewegingen zoals de vraag naar het herstel van de imperiale macht en antiwesterse 
gevoelens, vooral onder ultraconservatieve samoerai in steeds onafhankelijker handelende 
domeinen zoals Choshu en Satsuma. 
 
Veel mensen erkenden echter al snel de grote voordelen van de westerse landen op het 
gebied van wetenschap en leger, en gaven de voorkeur aan een volledige opening naar de 
wereld. Ten slotte erkenden ook de conservatieven dit feit na een confrontatie met 
Westerse oorlogsschepen in verschillende incidenten. Dit leidde tot een burgeroorlog in 
Japan die eindigde in 1867 met de Meiji-restauratie. Het verdrag werd opgevolgd door het 
Verdrag van Vriendschap en Handel van 1858. Soortgelijke verdragen werden ook gesloten 
met Rusland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 
 
In 1867-68 viel de Tokugawa-regering vanwege deze zware politieke druk, en de macht van 
keizer Meiji werd hersteld. De Meiji-restauratie is de politieke omwenteling die in 1867 het 
eind van de heerschappij van de krijgsadel in Japan inluidde. De Meiji-restauratie opende de 
weg naar een radicale modernisering en verwesterlijking van Japan in de zogeheten 
Meijiperiode, waarbij het in naam ging om het herstel van de oorspronkelijke macht van de 
Japanse keizer. De omwenteling ontleent zijn naam aan de regeernaam en de naam van de 
regeerperiode van keizer Mutsuhito, namelijk 'Meiji', te vertalen als 'verlichte regering'. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Charter Geestig Gezond Sporten 
 
Onze club onderschreef het charter van Geestig Gezond Sporten. 
 

 
 
Hier zie je volledig het charter.  
 
Het charter “Ook wij sporten geestig gezond” gaat uit van de eigen kracht en talenten van 
het kind. Binnen de sportclub heeft elke sporter het recht op een gelijkwaardige 
behandeling ongeacht zijn achtergrond of psychische kwetsbaarheid.  
Het charter is opgebouwd rond 5 pijlers: 
 
Ieder op zijn tempo 
Het is van groot belang erkenning te geven aan onderlinge verschillen tussen sporters. 
Sporters laten uitblinken in datgene waar ze sterk in zijn en gelijktijdig voldoende uitdaging 
bieden moet een kerntaak zijn van de sportclub. Een vuistregel hierbij is dat een doel 
waarvoor de speler zichzelf om en bij de 70% slaagkansen geeft om succes te boeken een 
ideale uitdaging vormt. 
 
Een veilige plek 
Kinderen en jongeren hebben recht op een kwaliteitsvolle begeleiding. Door hun 
afhankelijkheid aan volwassenen zijn ze heel kwetsbaar en is de rol van de sportbegeleider 
uiterst belangrijk. Psychisch kwetsbare sporters hebben nood aan een veilige omgeving 
waar ruimte is om te zijn wie ze zijn zonder veroordeeld te worden. 
 
Warm welkom 
Wanneer je extra belemmerd wordt door een psychische drempel lijkt de stap naar 
bewegen in clubverband onoverkomelijk. Een eerste kennismaking is vaak bepalend of 
iemand zich goed zal voelen bij de club. Angst voor het onbekende is een bepalende factor 
maar de mogelijkheid tot een gesprek voor aanvang kan veel rust brengen. 
 
Vertrouwenspersoon 
De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon binnen de club betekent een bron van rust, 
zowel voor club als sporter. Het besef dat er iemand aanwezig is, waarbij je terecht kan, 
zonder dat anderen op de hoogte zijn van jouw kwetsbaarheden, is vaak voldoende om 
stappen te zetten die voorheen onmogelijk leken. 
 
Trainers gecoacht 
Clubmedewerkers en trainers zijn geen hulpverleners. Het is belangrijk dat zij (vaak 
vrijwilligers) ondersteund worden en opleiding kunnen genieten in het omgaan met 
kwetsbare sporters (bijvoorbeeld motiverend coachen). Een open houding, aanspreekbaar 
en bereikbaar zijn (ook naar ouders) is een voorwaarde tot positieve deelname. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Competitieresultaten 
 
Karate1 Premier League Paris 2018 – 26-28 januari 2018 
 

 
 
Amir Khani nam deel aan de eerste wedstrijd van het jaar in de Karate1 Premier League 
van de World Karate Federation (WKF) : de Open de Paris 2018  
van 26 tot 28 januari 2018. 
 
De kumitewedstrijden van de Karate1 Premier League zijn van het allerhoogste niveau, 
vergelijkbaar met het ‘Grand Slam’ circuit in het tennis, en de resultaten bepalen mee de 
ranking van de atleten op de wereldranglijst. De volgende edities gaan door in Dubai, 
Rotterdam, Rabat, Istanbul, Berlijn en Tokyo. 
 
In de categorie heren -67kg, met maar liefst 128 deelnemers, wist de Leuvense kamper de 
halve finale te bereiken na enkele spannende voorrondes. In deze halve finale verloor hij 
met slechts 1 punt verschil van de Japanner Hiroto Shinohara. 
 

 
 
In de kamp om de derde plaats diende hij het op te nemen tegen Saeid Ahmadikaryani uit 
Iran, de nummer 8 op de wereldranglijst. Onder begeleiding van coach Rachid Haevelaerts, 
won Amir deze kamp met 6-4 cijfers en wist zo in Parijs de bronzen medaille te behalen op 
het prestigieuze Open de Paris. Op deze wijze klimt Amir ook op tot op de 37e plaats op de 
wereldranglijst van de WKF. 
 



 
 
De kamp om de bronzen medaille kan men bekijken op de homepagina van onze website. 
 

 
 

Vlaams kampioenschap kata & kumite – VKF – 27 januari 2018 
 

 
Kata : 

1e plaats : Rigo Dendas (U10 jongens) 
1e plaats : Marie Millet (U16 meisjes) 

 



 
Team Kata : 

3e plaats : Rigo, Jochen & Jasper (team -14 jaar) 
1e plaats : Marie, Lisa & Marwa (team +14 jaar) 

 
Kumite : 

1e plaats : Chiara Vanrooy (U10 meisjes) 
2e plaats : Rigo Dendas (U10 jongens) 

1e plaats : Dawid Kostecki (U12 jongens +) 
1e plaats : Jasper Cielen (U12 jongens -) 

3e plaats : Mohammed Rida Nassiri (U14 jongens) 
3e plaats : Marwa Nassiri (U16 meisjes) 

2e plaats : Jelena Lakovic (U18 meisjes +) 
3e plaats : Bram Beersaerts (U16 jongens +) 
3e plaats : Melissa Dubois (Senioren dames) 

3e plaats : Lisa Bracke (Senioren dames) 
3e plaats : Kieran Stalpaert (U18 heren +) 

 
13th Milon cup (Bettembourg – Luxemburg) – 13 januari 2018 
 

 
Kata : 

3e plaats : Marie Millet (dames 14/15 jaar) 
 

Kumite : 
3e plaats : Chiara Vanrooy (meisjes U10 -35kg) 
3e plaats : Rigo Dendas (jongens U10 -30 kg) 
2e plaats : Marie Millet (meisjes U16 -47kg) 

3e plaats : Jelena Lakovic (meisjes U18 +53kg) 
3e plaats : Kieran Stalpaert (jongens U18 +68kg) 

 
 
 
 
 
 



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. 
 


