
 

Samoerai nieuwsbrief – februari 2020 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

 

Op zondag 23 februari 2020 organiseren we het Belgisch kampioenschap 

van de Belgische Karate Federatie. Van onze club nemen heel wat kampers deel. 

Kom zeker supporteren en proeven van karate op het hoogste Belgische niveau. 

 

U kan nog een handje komen toesteken om de zaal klaar te zetten op zaterdag 

22 februari 2020 om 17u00 in Sportoase. Alle hulp is welkom ! 

 

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

wij behaalden 20 podiumplaatsen, waaronder 11 maal de Vlaamse titel. 

 

Martiale groet, 

Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalender 

 

Provinciale training VKF Vlaams-Brabant – zaterdag 1 februari 2020 

 

De eerstvolgende provinciale training VKF Vlaams-Brabant gaat door op zaterdag 

1 februari 2020 van 11u00-12u30 in Sporthal UCLL, Hertogstraat 178 te 3001 

Heverlee. 

 

Clubexamen jeugd – witte & gele gordels – zaterdag 15 februari 2020 

 

Op zaterdag 15 februari 2020 gaat het clubexamen door voor de jeugd 

voor witte en gele gordels. 

 

Het examen gaat door van 9u30 tot 12u30 en op die dag is er dus geen 

gewone training. 

 

Praktische afspraken : 

 

* om deel te nemen dient men op voorhand ingeschreven te zijn bij de trainers 

* deelname : € 10,00 - te betalen op het examen voor aanvang 

* aanvang van het examen : 9u30 – wees tijdig aanwezig 

* einde examen en uitreiking gordels en diploma’s : omstreeks 12u30 

* breng uw vergunningsboekje (VKF) mee 

 

Carnavaltraining – dinsdag 25 februari 2020 (18u30-19u30) 

 

Ook dit jaar houden we een speciale carnavaltraining in onze oefenzaal van het 

Sportcomplex te Kessel-Lo. Trek op dinsdag 25 februari 2020 je gekste kostuum 

aan en zet je zotste masker op en kom zo verkleed trainen... en dat geldt natuurlijk 

ook voor de trainers en toeschouwers ! 

 

Gemeenschappelijke training – zaterdag 29 februari 2020 – 9u30-11u00 

 

In onze club wordt er op verschillende dagen en in verschillende groepen getraind. 

Om elkaar beter te leren kennen en om het clubgevoel te versterken, organiseren 

we jaarlijks een gemeenschappelijke training waar iedereen eens samen kan 

trainen : jongeren, volwassenen, 35-plussers... 

 

Tijdens deze training nemen we ook onze jaarlijkse groepsfoto. 

 

Opgelet : deze training start om 9u30 en alle graden trainen samen van 9u30 tot 

11u00. 

 

 

Agenda februari 2020 : 

 

Za 01/02/2020 : Provinciale training VKF Vlaams-Brabant (Sporthal UCLL) 

Vr-Zo 07-09/02/2020 : 47th EKF junior, cadet & U21 championships (Budapest) 

Za 15/02/2020 : clubexamen jeugd : witte & gele gordels 

Zo 23/02/2020 : BKF - Belgisch kampioenschap (Sportoase Leuven) 

Di 25/02/2020 : Carnavaltraining 

Do 27/02/2020 : Kadertraining 

Za 29/02/2020 : Gemeenschappelijke training (Sportoase 09u30-11u00) 

 

 

Agenda maart 2020 : 

 

Zo 01/03/2020 : Zipangu Pro 2020 (Pelt) 

Zo 08/03/2020 : Open Télévie Cup karate-do FFKAMA (Quaregnon) 

Za 14/03/2020 : Clubkampioenschap kumite (Sportoase Leuven) 

Za 21/03/2020 : Maitoshi Kachi Trophy (Ninove) 

Za 28/03/2020 : kumite seminar olv sensei Ganjzadeh Sajad (Sportoase Leuven) 

 



 

Kumite seminar sensei Sajad Ganjzadeh – 28 maart 2020 

 

In het kader van het 50-jarig bestaan van de club, organiseren we een speciale 

training onder leiding van topatleet Sajad Ganjzadeh uit Iran, de nummer 1 op de 

ranking van de World Karate Federation in de categorie ‘male kumite +84kg’. 

 

Sajad Ganjzadeh behaalde in 2019 acht podiumplaatsen op Karate1 Premier 

League en Karate1 Series A tornooien, was vice-wereldkampioen in 2018 en 

wereldkampioen in 2016. 

 

Leden van onze club betalen slechts € 15,00. 

 

 
 

 

 



Vlaams kampioenschap WKF 

 

Op zondag 19 januari 2020 vond te Leopoldsburg het Vlaams karatekampioenschap 

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

Onze club behaalde er maar liefst 20 podiumplaatsen en is daardoor opnieuw de 

club die met de meeste medailles huiswaarts keerde na afloop, net zoals vorig jaar. 
 

Dikke proficiat aan alle kampers en de coaches ! 
 

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

In deze discipline behaalden onze karateka’s 6 podiumplaatsen : 

Rigo Dendas, Jonas Caers en Marie Millet werden Vlaams kampioen. Lisa Bracke 

behaalde zilver en Jasper Cielen legde beslag op een bronzen medaille. 
 

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

ook hier behaalde Samoerai Leuven goud met het team van de plus 14jarigen 

bestaande uit Lisa Bracke, Marie Millet en Marwa Nassiri. 
 

‘s Namiddags was het dan de beurt aan de kumite-competitie : hier legden we 

beslag op 14 ereplaatsen en 7 van onze kampers werden Vlaams kampioen in het 

kumite. Rigo Dendas deed een dubbelslag : na het goud in kata behaalde hij ook de 

hoogste podiumplaats in het kumite. Ook Jasper Cielen, Amina Bougrine, Isshak 

Bouzahzah, Marie Millet, Nesrine Bougrine en Amir Khani gingen met een gouden 

medaille rond de nek naar huis. 

Marie Millet slaagde er, net als vorig jaar, opnieuw in om in alle disciplines 

de Vlaamse titel te behalen : in het individuele kata, het teamkata en in het kumite. 
 

Zilveren medailles waren weggelegd voor Marwa Nassiri en Michael Dasoul. Allebei 

kwamen zij in een spannende finale uit tegen een clubgenoot. 

Tenslotte behaalden nog 5 kampers een derde plaats : Chiara Vanrooy, Jonas 

Caers, Amel Bougrine, Victoria Pauwels en Lieven Pauwels. 

 

Arne Bulteel, Jochen Evenepoel, Robin Caers, Nele Caers, Kobe Fort en Jelena 

Lakovic gaven ook het beste van zichzelf, maar eindigden (net) niet op het podium 

en wij wensen ook hen feliciteren en te bedanken voor hun inzet. 
 

De foto’s kan u bekijken op volgende links : laureaten – kata - kumite 
 

Hieronder een overzicht van de behaalde podiumplaatsen : 
 

Kata : 

1e plaats : Rigo Dendas - preminiemen jongen 

1e plaats : Jonas Caers - miniemen jongens 

3e plaats : Jasper Cielen - miniemen jongens 

1e plaats : Marie Millet - Junioren dames 

2e plaats : Lisa Bracke - senioren dames 

1e plaats : ploeg +14 jaar gemengd (Lisa/Marie/Marwa) 
 

Kumite : 

3e plaats : Chiara Vanrooy - preminiemen meisjes +35kg 

1e plaats : Rigo Dendas - preminiemen jongens -36kg 

3e plaats : Jonas Caers - miniemen jongens +44kg 

1e plaats : Jasper Cielen - miniemen jongens -44kg 

1e plaats : Amina Bougrine- kadetten meisjes -59kg 

3e plaats : Amel Bougrine - kadetten meisjes -59kg 

3e plaats : Victoria Pauwels - kadetten meisjes -59kg 

1e plaats : Isshak Bouzahzah - kadetten jongens -58kg 

1e plaats : Marie Millet - junioren meisjes -56kg 

2e plaats : Marwa Nassiri - junioren meisjes -56kg 

1e plaats : Nesrine Bougrine - junioren meisjes +56 kg 

1e plaats : Amir Khani - senioren heren -70kg 

2e plaats : Michael Dasoul - senioren heren -70kg 

3e plaats : Lieven Pauwels - senioren heren -70kg 

 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1GkFdcVSoVezaOI-qavM33-7CbT6oe8jc
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1_Ql5srWEWugKVC5nUJa6c4xwM269Jrkn
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1rK33d2WcsNbqoxop_XnYNhp-cyVHyEC2


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Kampioenenvieringen 

 

Vrijdag 13 maart 2020 huldigt stad Leuven haar Vlaamse, nationale, Europese en 

wereldkampioenen van het jaar  2019 tijdens de jaarlijkse Kampioenenviering. 

 

Van onze club zullen de volgende kampioenen worden gehuldigd : 

 

 Rigo Dendas : Vlaams kampioen (kata) 

 Marie Millet : Vlaams kampioen (kata & kumite) + Belgisch kampioen (kata) 

 Lisa Bracke : Vlaams kampioen (kata) 

 Katateam U14 (Rigo Dendas/Jonas Caers/Jasper Cielen) : Vlaams kampioen 

 Katateam +14 (Marie Millet/Lisa Bracke/Marwa Nassiri) : Vlaams kampioen 

 Chiara Vanrooy : Vlaams kampioen (kumite) 

 Marwa Nassiri : Vlaams kampioen (kumite) 

 Michael Dasoul : Belgisch kampioen (kumite) 

 

Ondertussen werden er al 2 van onze leden in de bloemetjes gezet in hun 

woonplaats. 

 

Boutersem 
 

Op 13 december 2019 werd Chiara Vanrooy gehuldigd op het Sportgala te 

Boutersem. 
 

 
 

Kortenberg 
 

Marie Millet werd op 5 januari 2020 gehuldigd in Kortenberg en werd verkozen tot 

“Beloftevolle Sporter” van 2019. 

 



 

 
 

 

47th EKF junior, cadet & U21 championships 

 

Van 6-9 februari 2020 gaan de Europese kampioenschappen voor junioren, 

kadetten en U21 door in Budapest (Hongarije). 

 

 
 

Onze clubleden Amina en Amel Bougrine zijn geselecteerd voor deze Europese 

kampioenschappen om België te vertegenwoordigen. Beide zussen staan in de top 

10 van de WKF ranking in hun categorie ! 

 

Wij wensen heel veel succes toe ! 

 



 

 
 

 

 

Clubkampioenschap kumite – 14 maart 2020 

 

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

zaterdag 14 maart 2020. 

 

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 9u00 

* Aanvang wedstrijden : 9u30 (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 11 maart 2020 via de website !! 
 

Veel succes en breng uw supporters mee !  

 

 

 

 

 

 



 

Competitieresultaten 

 

15th Milon Cup (Bettembourg – Luxemburg) – 11 januari 2020 

 

 
1e plaats : Rigo Dendas - Kata U12 jongens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Coupe de France Combat Cadets/Espoirs (Toulon) - 18 januari 2020 

 

 
1e plaats : Amel Bougrine – kadetten -54kg 

 

 

Tomodashi Cup - 26 januari 2020 

 

 
met dank aan de coaches ! 

 

 

 

 

 



 

 
1e plaats : Rigo Dendas - jongens 10/11 jaar 

 

 

 
2e plaats : Jasper Cielen - jongens 12/13 jaar 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3e plaats : Chiara Vanrooy - meisjes 10/11 jaar 

 

 

 
3e plaats : Marwane El Mahmoudi - jongens 14/15 jaar 

 



 

 
2e plaats : Vu Willems - senioren heren 

3e plaats : Matthias Verboven - senioren heren 

 

 

 

Partners 
 

   
 

http://www.cuervoblanco.be
https://www.eggo.be/nl/home


   

   

   

 

 

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 
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http://www.mammamia.be/
http://chinacap.cluster013.ovh.net/
http://www.pwsverzekeringen.be
http://www.axistravel.be
http://www.springfun.be

