
 

Samoerai nieuwsbrief – februari 2022 

 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

In januari 2022 gingen de clubexamens door. Wij wensen iedereen te bedanken voor 

de inzet en te feliciteren met de nieuw behaalde gordel. 

 

Gelieve nog steeds de geldende Coronamaatregelen in acht te nemen. Op onze 

website kan u steeds de laatste updates terugvinden. 

 

Martiale groet, 

Bestuursorgaan Karateclub Samoerai Leuven vzw 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Agenda - nieuws 

 

Agenda februari 2022 
 

Za 19/02/2022 : VKF : provinciale training Vlaams-Brabant 

Ma 21/02/2022 : Kadertraining (vanaf 1e kyu) (Sportoase 20u30-22u00) 

 

Agenda maart 2022 
 

Di 01/03/2022 : Carnavaltraining 

Za 05/03/2022 : Familietraining (Sportoase 09u30-11u00) 

Zo 06/03/2022 : Télévie Cup 2022 (Quaregnon) 

Za 19/03/2022 : Clubkampioenschap kumite 

 

Kadertraining – maandag 21 februari 2022 
 

Op maandag 21 februari 2022 van 20u30 tot 22u00 zal er opnieuw een 

kadertraining doorgaan olv sensei. Deze training is enkel toegankelijk voor de 

zwarte en bruine gordels 1e kyu. Die dag is er bijgevolg geen gewone training. 

 

 

Vergunningen 

 

Wij hebben gemerkt dat verschillende leden geen geldige vergunning mee 

hebben tijdens de trainingen. 

 

Elk lid dient steeds zijn vergunningsboekje van de federatie mee te brengen 

en achteraan in het boekje de geldige vergunning te plaatsen. 

 

 
 

Al de vergunningen die vernieuwd worden, worden steeds door de federatie via 

e-mail in Pdf-formaat naar de mailbox van de karateka of de ouders gestuurd. 

 

Deze vergunning dien je af te drukken en in het ledenboekje te bewaren 

 

Op trainingen, examens, wedstrijden, bijscholingen en stages dient steeds een 

geldige vergunning te worden voorgelegd. 

 

 



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 
 

Mila Bruselle 

Tine Maes 

Sisir Karki 

Casper Taminau 

Adam Ben Sellam Lamarti 

Qais Garrido y Altamirano 

Mathis Tack 

Amina El Yattioui 
 

 6e kyu 
 

Dipson Karki 

Fatin Zouhri 

Nichal Dahal 

Hany Mechergui 

Nripa Sapkota 

Amir Zaroili 

Ayoub Zaroili 

Dick Samme 
 

 5e kyu 
 

Paulien Snoeijs 

Nalin Dahal 

Mohammed El Haouri 

Adam Nassiri 

Camilo Javier Ochoa Rivera 

Nirjal Sapkota 

Ruben Snoeijs 
 

 4e kyu 
 

Arne Bulteel 

Yuze Li 

Matin Malinouski 
 

 3e kyu 
 

Seppe Dierickx 

Stephane Colin 

Yoni Van Den Branden 
 

 2e kyu 
 

Yuna Vandecauter 

Chiara Vanrooy 

 



 

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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