
 

Samoerai nieuwsbrief – februari 2019 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

Samoerai Leuven was de beste club dit jaar op het  Vlaams kampioenschap: wij 

behaalden maar liefst 21 podiumplaatsen, waaronder 8 maal de Vlaamse titel. 

 

Vergeet je zeker niet in te schrijven voor onze jaarlijkse steakdag waarop we 

iedereen verwachten op zondag 24 maart 2019 ! 

Ook alle hulp is welkom die dag : kan je een handje helpen, laat dan iets weten 

aan een van de bestuursleden. 

 

Martiale groet, 

Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 
 

Kalender 

 

Agenda februari 2019 

 

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

Zo 03/02/2019 : Maitoshi Kachi Cup (Ninove) 

Za 09/02/2019 : Provinciale training VKF Vlaams-Brabant 

Vr 22/02/2019 : kampioenenviering stad Leuven 

Za 23/02/2019 : BKF - Belgisch kampioenschap (kata & kumite) (Luik) 

Do 28/02/2019 : kadertraining 

 

Agenda maart 2019 

 

Di 05/03/2019 : Carnavaltraining 

Za 09/03/2019 : Gemeenschappelijke training (Sportoase 10u00-11u30) 

Zo 10/03/2019 : 2ième Open Télévie Cup karate-do FFKAMA (Quaregnon) 

Za 16/03/2019 : Familietraining (Sportoase 10u00-11u00) 

 



Zo 24/03/2019 : Samoerai Steakdag 2019 

Za 30/03/2019 : Clubkampioenschap kumite (Sportoase) 

 

 
 

 

 

 

Samoerai steakdag 

 

Zondag 24 maart 2019 - van 12u tot 19u 

Parochiezaal Winksele-Delle (Mechelsesteenweg) 
 

Onze club organiseert op zondag 24 maart 2019 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 Vladimir Lakovic 

(vladimir.lakovic@samoerai-leuven.be) of met een van de andere bestuursleden. 
 

Op het menu aan € 18,00 : 

* steak natuur 

* steak provençaal / peperroom / champignonroom / witloofsaus 

* vol-au-vent 

* vegetarische steak 
 

Speciaal voor de kinderen aan € 10,00 : 

 

* 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 ! 

 

 

 

 

mailto:vladimir.lakovic@samoerai-leuven.be
https://www.samoerai-leuven.be/live2019/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=2973&Itemid=1&year=2019&month=03&day=24&title=steakdag-2019&uid=69f6f2817b8155627a10232429d33d68&catids=88
mailto:ludo.binnard@samoerai-leuven.be


Vlaams kampioenschap WKF 

 

Op zaterdag 26 januari 2019 vond te Beerse het Vlaams karatekampioenschap 

plaats, georganiseerd door de Vlaamse Karate Federatie (VKF). 

 

Onze club domineerde en behaalde er maar liefst 21 podiumplaatsen, waarvan 8 

Vlaamse titels en is daardoor de club die met de meeste medailles huiswaarts 

keerde na afloop. 

 

Traditioneel stond in de voormiddag het onderdeel kata op het programma. 

In deze discipline behaalden onze karateka’s 11 podiumplaatsen : 

Rigo Dendas (preminiemen jongens), Marie Millet (kadetten meisjes) en Lisa Bracke 

(senioren dames) werden Vlaams kampioen. 

 

Jasper Cielen (preminiemen jongens), Jonas Caers (miniemen jongens) en 

Marwa Nassiri (junioren dames) behaalden zilver. Kobe Fort (pupillen jongens), 

Chiara Vanrooy (pupillen meisjes) en Jochen Evenepoel (miniemen jongens) legden 

beslag op een bronzen medaille. 

 

Na het individueel gedeelte kata werd er afgesloten met de discipline teamkata : 

ook hier was Samoerai Leuven de beste en behaalde de club het goud in beide 

categorieën : zowel bij de teams van de min-14jarigen als bij de teams van de plus-

14jarigen. 

 

 
 

‘s Namiddags was het dan de beurt aan de kumitecompetitie : hier legden wij 

beslag op 10 ereplaatsen en 3 kampers werden Vlaams kampioen in het kumite : 

Chiara Vanrooy (pupillen meisjes), Marwa Nassiri (junioren dames) 

en Marie Millet (kadetten meisjes). 

 

 

 

 



 

Marie Millet slaagde er dus in om in alle disciplines de Vlaamse titel te behalen : in 

het individuele kata, het teamkata (als lid van team Samoerai Leuven 2) en in het 

kumite ! 

 

Zilveren medailles waren weggelegd voor Jasper Cielen (preminiemen jongens), 

Jochen Evenepoel (miniemen jongens) en Melissa Dubois (senioren dames). 

 

Tenslotte behaalden nog 4 kampers een derde plaats : Rigo Dendas (preminiemen 

jongens), Jonas Caers (miniemen jongens), Jelena Lakovic (junioren dames) en 

Lisa Bracke (senioren dames). 

 

 
 

De foto’s kan u bekijken op onze website. 

 

Hieronder een overzicht van de behaalde podiumplaatsen en de medailleverdeling : 

 

Kata : 

3e plaats : Kobe Fort – pupillen jongens 

3e plaats : Chiara Vanrooy - pupillen meisjes 

1e plaats : Rigo Dendas - preminiemen jongens 

2e plaats : Jasper Cielen - preminiemen jongens 

2e plaats : Jonas Caers - miniemen jongens 

3e plaats : Jochen Evenepoel - miniemen jongens 

1e plaats : Marie Millet - kadetten meisjes 

2e plaats : Marwa Nassiri - junioren dames 

1e plaats : Lisa Bracke - senioren dames 

1e plaats : Samoerai Leuven – team min 14 jaar (Rigo Dendas, Jonas Caers  

& Jasper Cielen) 

1e plaats : Samoerai Leuven – team plus 14 jaar (Marie Millet, Marwa Nassiri 

& Lisa Bracke) 

 

Kumite : 

1e plaats : Chiara Vanrooy - pupillen meisjes (+27kg) 

3e plaats : Rigo Dendas - preminiemen jongens (-35kg) 

2e plaats : Jasper Cielen - preminiemen jongens (+35kg) 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipNpXhPLARTpwB1SK0TTL5HcCqd20N5-DKFJ-pkgu5atOF4Pc3vIKNRPHanMj5cOvA?key=d25FOUU0NTNKSF9mWUNqRHVGNmpUNm1mdzNUd0Jn


 

2e plaats : Jochen Evenepoel - miniemen jongens (-42kg) 

3e plaats : Jonas Caers - miniemen jongens (-42kg) 

1e plaats : Marie Millet - kadetten meisjes (-57kg) 

1e plaats : Marwa Nassiri - junioren dames (-58kg) 

3e plaats : Jelena Lakovic - junioren dames (+58kg) 

2e plaats : Melissa Dubois - senioren dames 

3e plaats : Lisa Bracke - senioren dames 

 

 
 

 

 

 

 

 



Clubkampioenschap kumite – 30 maart 2019 

 

Ook dit jaar een clubkampioenschap kumite voor de jeugd en de volwassenen op 

zaterdag 30 maart 2019. 
 

 
 

Voor iedereen de ideale manier om kennis te maken met kumite in 

wedstrijdverband of zich eens te meten onder de clubvrienden. Men wordt verdeeld 

in aparte groepen per leeftijd en/of gordel. 
 

Deelnemen kan : 
 

* Jeugd : vanaf gele gordel tot en met bruine gordel 

* Senioren : vanaf witte gordel tot en met bruine gordel 
 

Praktische info : 
 

* Plaats : Sportoase – Polyvalente zaal 

* Aanwezigheid : vanaf 8u30 

* Aanvang wedstrijden : 9u00 (einde voorzien rond 12u30) 

* Categorieën zullen worden opgedeeld volgens inschrijvingen 

* Jongens/heren en meisjes/dames apart 

* Enkel voor clubleden 

* Iedere deelnemer ontvangt een aandenken 

* Die dag is er bijgevolg geen gewone training 
 

Voor meer informatie kan u bij trainers Guy en Leon terecht. 
 

!! Inschrijven : tot en met 27 maart 2019 via de website !! 
 

Veel succes en breng uw supporters mee !  

 

 

 

 

Resultaten clubexamens 

 

De voorbije weken gingen het clubexamen voor de volwassenen en voor de jeugd 

door. Hieronder de geslaagden die een hogere kyu-graad behaalden : 
 

 7e kyu 



 

Binder Kurt 

Denruyter Matteo 

El Haouri Mohammed 

Malinouski Martin 

Milloen Aaron 

Nassiri Adam 

Ouald Hadj Adam 

Van Schaeybroeck Adam 

Verbeek Lars 

 

 6e kyu 
 

Abuzarifa Khalil 

Boets Warre 

Bulteel Arne 

Caers Nele 

Fort Kobe 

Margai Sion Hindolo 

Messaoud Meïssa 

Sleven Geoffrey 

Vanderlinden Wim 

Van Schaeybroeck Sam 

 

 5e kyu 
 

Nassiri Bader 

Pycke Luce 

Van Oudheusden Bas 

 

 4e kyu 
 

Colin Stephane 

Dewinter Romeo 

Dierickx Seppe 

Luyckx Guust 

 

 3e kyu 

 

Dendas Rigo 

Evenepoel Jochen 

 

 2e kyu 
 

Niemiro-Sznajder Aldona 

 

 1e kyu 
 

Vloebergh Erwin (examen 26/11/2018) 

 

 

 

 



De bekendste samoerai (3) 

 

De drie laatste samoerai op onze lijst zijn de “Three Great Unifiers of Japan”, die 

verantwoordelijk waren voor het terugbrengen van de natie onder gecentraliseerde 

heerschappij na de hevige periode van oorlogvoerende staten (1467-1590). Ze 

hebben de basis gelegd voor het Japan zoals we het nu kennen. 

 

Toyotomi Hideyoshi 

 

 
 

Toyotomi Hideyoshi (1537-1598) was de tweede van deze verenigers. Als zoon van 

een gewone voetsoldaat in de Owari provincie (nu westelijke Aichi prefectuur), 

vervoegde hij de Oda Clan zelf als een voetsoldaat in 1558. Hij was een van de 

sandaaldragers van Oda Nobunaga in de Slag bij Okehazama, waar Nobunaga 

Imagawa Yoshimoto versloeg om de dominante heerser te worden in Owari. 

 

Hideyoshi herstelde vervolgens Sunomata Castle in de provincie Mino (nu Gifu 

Prefecture) om de belegering door Nobunaga van Inabayama Castle te 

ondersteunen, wat Hideyoshi verder vergemakkelijkte door samoerai om te kopen 

om te deserteren of om van kant te wisselen 

Bijgenaamd ‘Kozaru’, of 'kleine aap', vanwege zijn gelaatstrekken en magere 

uiterlijk, werd hij al snel een van de meest vooraanstaande generaals van 

Nobunaga. 

 

Hideyoshi werd daimyo gemaakt van een deel van de provincie Omi (nu Shiga 

Prefecture) nadat hij hielp de regio te veroveren van de Azai Clan en in 1576 

stuurde Nobunaga hem naar Himeji Castle om het op te nemen tegen de Mori Clan 

en westelijk Japan te veroveren. Nadat Nobunaga in 1582 verraden werd en 

gedwongen werd zelfmoord te plegen door Akechi Mitsuhide, versloeg Hideyoshi de 

Akechi-strijdkrachten in de Slag bij Yamazaki en steunde vervolgens de toen 2-

jarige Oda Hidenobu om Nobunaga op te volgen. Terwijl de hoofdgeneraal van de 

Oda, Shibata Katsuie, tegen dit plan was, maakte zijn nederlaag tegen Hideyoshi in 

de Slag bij Shizugatake in 1583 van de voormalige sandaaldrager de eigenlijke 

leider van alle Oda-troepen. 

 

Voor zijn dood had Oda Nobunaga de zuidelijke helft van het vasteland van Japan al 

veroverd en Hideyoshi ging verder met het innemen van de grote eilanden Shikoku 

en Kyushu. Hideyoshi verbande in 1587 de christelijke zendelingen die begonnen 

waren invloed te krijgen in Kyushu en terwijl Nobunaga dergelijke zendelingen had 

verwelkomd om de lastige invloed van krijgermonniken tegen te gaan, zou 

Hideyoshi 26 zendelingen en christelijke bekeerlingen kruisigen in 1597. 

 

In 1590 bracht de val van de Hojo-clan bij de belegering van Odawara uiteindelijk 

het einde van de Periode van de Strijdende Staten (1467-1590) teweeg. 

 



Hideyoshi richtte zijn aandacht vervolgens op Ming China, dat hij hoopte te 

veroveren via Korea. Twee verwarde Koreaanse campagnes in 1592 en 1597 

maakten echter een eind aan deze ambities. Hideyoshi overleed tijdens de tweede 

in september 1598 met zijn troepen nog steeds in het buitenland. 

 

Behalve een meedogenloze krijgsheer en listige onderhandelaar, was Hideyoshi 

liefhebber van de theeceremonie en speelde hij ook graag in Noh-spelen, waarin zijn 

daimyo gedwongen werd hem op het podium te vergezellen als ondersteunende 

personages. Hij hervormde ook het klassensysteem, verbood gewone mensen om 

de wapens op te nemen en legde strakke interne migratiecontroles vast, waarmee 

de basis werd gelegd voor de sociale structuur waarover Tokugawa Ieyasu 

uiteindelijk zou heersen. 

 

Tokugawa Ieyasu 

 

 
 

Hoewel hij misschien het best bekend is om het shogunaat dat zijn naam aannam, 

was de eerste Tokugawa-shogun een krijger en een koelbloedige strateeg. 

Tokugawa Ieyasu (1543-1616) was de zoon van de daimyo van de provincie 

Mikawa, nu het oostelijk deel van de prefectuur Aichi. Op de leeftijd van 5 werd hij 

gekidnapt door de Oda-clan en gegijzeld voor politieke invloed in Nagoya. Op zijn 

zesde werd zijn vader vermoord door zijn vazallen, die werden betaald door de Oda. 

Op 9-jarige leeftijd, na de plotselinge dood van de Oda patriarch, stemde Oda 

Nobunaga ermee in Ieyasu te verhuizen naar Sunpu, waar hij vervolgens als een 

gijzelaar van de Imagawa-clan leefde tot hij 13 was, toen hij zich bij de Imagawa 

voegde in hun gevechten tegen de Oda. 

 

Nadat Imagawa-leider Yoshimoto tijdens een verrassingsaanval door Nobunaga 

werd gedood, besloot Ieyasu van kant te wisselen en voegde hij zich bij de Oda. 

Zijn soldaten maakten deel uit van de strijdkracht die Kyoto in 1568 onder 

Nobunaga veroverde. Hij sloot een bondgenootschap met Takeda Shingen om de 

provincie Suruga (nu de centrale prefectuur van Shizuoka) te veroveren, en ging 

daarna samenwerken met Uesugi Kenshin. 

 

Ieyasu was ten allen prijze toegewijd aan de overwinning : toen zijn vrouw en de 

eerste zoon ervan werden beschuldigd om Nobunaga te vermoorden, liet Ieyasu 

haar executeren terwijl zijn zoon gedwongen werd zelfmoord te plegen, waardoor 

Ieyasu zijn derde zoon, Hidetada, als erfgenaam noemde, aangezien zijn tweede 

zoon al geadopteerd was door Toyotomi Hideyoshi. 



 

Ieyasu was te laat om wraak te nemen op Akechi Mitsuhide vanwege zijn verraad 

aan Nobunaga; Hideyoshi was hem te snel af. Hij verzette zich toen tegen 

Hideyoshi's plan om de baby Hidenobu te vestigen als het nieuwe hoofd van de Oda 

Clan, maar bleef uit Hideyoshi's strijd met Shibata Katsuie in 1583, en was ook niet 

betrokken bij Hideyoshi's veroveringen van Shikoku en Kyushu. Hij deed echter mee 

aan de belegering van Odawara, waarna hij de voormalige provincies van de Hojo-

clan in de Kanto-vlakte kreeg in ruil voor zijn eigen. Hij was niet direct betrokken bij 

Hideyoshi's mislukte Koreaanse campagnes, hoewel hij het bevel kreeg over 

reservetroepen in Kyushu. 

 

Toen Hideyoshi in 1598 stierf, was Ieyasu een van de “Council of Five Elders” die 

werd geselecteerd om het nieuwe verenigde land te besturen totdat Hideyoshi's 5-

jarige zoon, Hideyori, volwassen werd. 

Ieyasu sloot echter allianties met daimyo die niet tevreden waren met de Toyotomi-

regel en in 1600 ontmoetten zijn troepen die van Ishida Mitsunari, achter wie de 

loyalisten van Toyotomi elkaar hadden verzameld, bij Sekigahara in de huidige Gifu-

prefectuur. Met meer dan 160.000 manschappen die betrokken waren bij het 

conflict, versterkte Ieyasu's overwinning in de Slag bij Sekigahara zijn controle over 

de natie. 

 

In 1603, op 60-jarige leeftijd, kreeg Ieyasu de titel van shogun van keizer Go-Yozei. 

Hij bouwde zijn hoofdstad op in Edo (nu Tokio) in het gebied dat hij van de Hojo 

had gewonnen, waarmee hij de Edo-periode (1603-1868) van de Japanse 

geschiedenis begon. Toen Hideyoshi's zoon Hideyori in 1614 en 1615 zijn krachten 

bundelde om zich tegen hem te verzetten, kwam Ieyasu uit zijn pensionering om 

persoonlijk zijn legers te leiden in de belegering van Osaka, waarbij 200.000 tot 

300.000 troepen betrokken waren, en uiteindelijk eindigde met de uitroeiing van de 

Toyotomi-lijn. 

 

Ieyasu stierf in 1616 op 73-jarige leeftijd. Hij is nu verankerd in het weelderige 

Nikko Toshogu-altaar in de prefectuur Tochigi. Het Tokugawa-shogunaat zou meer 

dan 250 jaar meegaan, en eindigde slechts met de Meiji-restauratie in 1868. 

 

Oda Nobunaga 

 

 



 

Hoewel Miyamoto Musashi misschien de meest spectaculaire samoerai is, claimt Oda 

Nobunaga (1534-1582) het meeste respect in Japan. Behalve dat hij een geweldige 

strijder en strateeg was, was Nobunaga verantwoordelijk voor het in gang zetten 

van de reeks gebeurtenissen die de natie zou herenigen en de ‘Periode van de 

Strijdende Staten’ zou beëindigen. 

 

Terwijl het Ashikaga-shogunaat in Japan tijdens de Muromachi-periode (1336-1573) 

nominaal regeerde, kwam de werkelijke macht buiten Kyoto in handen van de lokale 

Daimyo, waardoor de natie regionaal werd verscheurd. Nobunaga werd geboren in 

een familie met bezittingen in de provincie Owari, nu onderdeel van de prefectuur 

Aichi. Na de dood van zijn vader in 1551, verenigde hij zijn clan en nam de macht 

over heel Owari in 1559. Hij versloeg vervolgens zijn grootste rivaal in de regio, 

Imagawa Yoshimoto, in 1560, en in 1561 viel hij de provincie Mino aan, het 

zuidelijke deel van de moderne Gifu-prefectuur; een naam die het zelf van 

Nobunaga ontving toen hij kasteel Inabayama nam en in 1567 het kasteel Gifu 

noemde. 

 

In opdracht van Ashikaga Yoshiaki ging Nobunaga vervolgens in 1568 naar Kyoto 

om de heersende Ashikaga-shogun, Yoshihide, af te zetten. Yoshiaki werd 

geïnstalleerd als de nieuwe shogun en Nobunaga hoopte hem als marionettenleider 

te gebruiken. Toen Nobunaga's macht echter toenam, begonnen sterke krachten 

zich tegen hem samen te smelten. Hij vernietigde de zich verzettende 

strijdersmonniken van de berg Hiei in 1571, belegerde de Ikko-ikki-boeren en 

krijgsmonniken in Nagashima en Ishiyama Hongan-ji (uiteindelijk veroverde hij 

Nagashima in 1574 en Ishiyama in 1580), en toen Shogun Yoshiaki zijn eigen 

troepen stuurde tegen zijn voormalige bondgenoot Nobunaga, versloeg hij hen en 

stuurde Yoshiaki in ballingschap, waarmee hij in 1573 het Ashikaga-shogunaat 

beëindigde. 

 

Nobunaga verpletterde ook de tegenwerkende Asakura-clan in de provincie Echizen 

(nu noordelijk Fukui) en de Azai-clan in de provincie Omi (nu Shiga) in 1573, en na 

zijn bondgenoot Tokugawa verzette Ieyasu zich tegen aanvallen van Takeda-

troepen in de provincie Mikawa (oost Aichi), de twee werkten samen en gebruikten 

haakbussen (geweren ondersteund door een statief) om de Takeda-clan te verslaan 

in de Slag bij Nagashino in 1575, en uiteindelijk de clan volledig te verslaan in 1582. 

 

Door zijn eigen strategieën en het werk van zijn bondgenoten en vazallen slaagde 

Nobunaga er in om de zuidelijke helft van Japan op het vasteland onder zijn 

controle te brengen en de basis te leggen voor de hereniging van de natie. Na het 

verraad en de dood van Nobunaga in de Honno-ji-tempel in 1582, ging Toyotomi 

Hideyoshi verder met het voltooien van het werk van zijn leider. 

 

Terwijl Hideyoshi en Ieyasu de vruchten plukten van de verovering, wordt 

Nobunaga herinnerd als de grootste krijger van de drie. Van de ‘Three Great 

Unifiers’ in Japan wordt gezegd: "Nobunaga beukt op de rijstwafel, Hideyoshi kneedt 

ze, en Ieyasu gaat zitten en eet ze op." 

 

 

Competitiereglement WKF vanaf 2019 

 

 



 

Naarmate karate steeds dichter bij het verwachte debuut komt in het programma 

van de Olympische Spelen van Tokio 2020, zullen de competitieregels voor zowel 

kata als kumite volgend jaar belangrijke wijzigingen ondergaan. 

 

De duur van gevechten in kumite en een gemoderniseerd beoordelingssysteem voor 

kata behoren tot de belangrijkste updates die door de World Karate Federation 

zullen worden toegepast. 

 

Vanaf 1 januari 2019 zullen de reglementen van de topkaratewedstrijden worden 

bijgewerkt om de aantrekkelijkheid en de introductie van de sport op de Olympische 

Spelen Tokyo 2020 te vergroten. 

 

Na een langdurig onderzoek bij zowel atleten als andere belanghebbenden zal de 

duur van kumitegevechten worden aangepast zodat wedstrijden voor mannen en 

vrouwen dezelfde lengte zullen hebben. Daarom duren vanaf 1 januari 2019 alle 

kampen voortaan 3 minuten, dus de duur van de damescompetitie wordt verhoogd 

van twee naar drie minuten per kamp. 

 

Elektronisch puntensysteem voor kata 

 

Met het doel om kata-wedstrijden te stroomlijnen, introduceert de WKF een 

gemoderniseerd beoordelingssysteem : het systeem met vlaggen zal worden 

vervangen door een puntentoewijzingssysteem. 

 

 
 

Met de nieuwe procedure worden technische en atletische uitvoeringen beoordeeld. 

Een panel bestaande uit zeven juryleden evalueert de uitvoeringen en de scores 

worden gegeven op basis van de technische en de sportieve presentatie van de 

kata. Het systeem elimineert automatisch de twee hoogste en twee laagste scores 

voor beide criteria; het totaal aantal punten wordt berekend na een uitsplitsing van 

70% voor technische prestaties en 30% voor atletische prestaties. 

 

 

 



 

De evaluatie voor technische prestaties omvat aspecten zoals standen, 

overgangsbewegingen, timing, "kime" en conformiteit, terwijl de atletische 

prestaties zullen worden beoordeeld op basis van sterkte, snelheid en balans. 

 

Alle deelnemers aan een katawedstrijd worden verdeeld in poules van 8 karateka’s, 

waarbij de 4 kampers die de hoogste scores behalen telkens zullen doorgaan naar 

de volgende ronde. Atleten met mindere punten worden telkens geëlimineerd tot er 

slechts twee poules van acht concurrenten overblijven. In deze fase kwalificeren de 

drie beste concurrenten uit beide poules zich voor de laatste wedstrijden, waarbij de 

tweede en derde geplaatste karateka's uit de verschillende poules tegen elkaar 

strijden om brons en de twee hoogst geplaatste van elke poule tegen elkaar 

uitkomen in de finale om goud en zilver. 

 

In het geval dat concurrenten hetzelfde aantal punten behalen, moet er een extra 

kata uit te voeren om te bepalen welke deelnemer de volgende ronde ingaat. 

 

Het aangepaste beoordelingssysteem zal worden toegepast op zowel individuele als 

team-katawedstrijden. Voor teamkata zal ook de duur van de kampen voor 

podiumplaatsen worden teruggebracht tot vijf minuten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competitieresultaten 

 

Tomodachi Cup – Zoutleew – 27 januari 2019 

 

 
1e plaats : Jasper Cielen - preminiemen jongens 

1e plaats : Chiara Vanrooy - pupillen meisjes 

 

14th Coupe Milon (Bettembourg - Luxemburg) -12 januari 2019 

 

 
2e plaats : Chiara Vanrooy – kumite meisjes U10 (+35kg) 

 

 



 

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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