
 

Samoerai nieuwsbrief – februari 2023 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

Onze club behaalde in januari ’23 op het Vlaams kampioenschap 18 podiumplaatsen 

en blijft hiermee een van de karateclubs in Vlaanderen met de meeste ereplaatsen. 

 

Op zaterdag 22 april 2023 organiseren wij een “Italiaanse eetdag” waarop wij u in 

groten getale verwachten met familie en vrienden ! Hou deze datum zeker vrij ! 

 

Martiale groet, 

Bestuursorgaan Karateclub Samoerai Leuven vzw 
 

 
 



Agenda - nieuws 

 

Agenda februari 2023 
 

Za 18/02/2023 : provinciale training Vlaams-Brabant (Heverlee - Sporthal UCLL) 
 

Agenda maart 2023 
 

Za 04/03/2023 : Familietraining (Sportoase 09u30-11u00) 

Za 11/03/2023 : Beker van Pelt 2023 (kata) 

Zo 19/03/2023 : Maitoshi Kachi Trophy (Geraardsbergen) 

Za 25/03/2023 : Clubkampioenschap kumite (Sportoase Leuven) 

 

 

Samoerai eetdag – 22 april 2023 

 

Op zaterdag 22 april 2023 organiseert de club een “Italiaanse Eetdag” in de 

Parochiezaal te Winksele-Delle. Die dag draait alles rond lekkere “spaghetti Fiori”, 

vers en in-huis-bereid volgens authentiek recept. 
 

Wij nodigen u dan ook graag uit en verwachten iedereen om samen met vrienden 

en familie lekker te komen eten en op deze wijze de club te ondersteunen. 
 

Op het menu : 
 

 spaghetti bolognese (al Ragù) 

 spaghetti 4 kazen (quattro formaggi) 

 kinderspaghetti 

 aangepaste dranken en dessert 
 

Inschrijven kan via de website of via e-mail aan : ludo.binnard@samoerai-leuven.be 
 

 
 

https://www.samoerai-leuven.be/2022/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=4297&Itemid=177&year=2023&month=04&day=22&title=italiaanse-eetdag&uid=&catids=12,81,82,83,84,86,88,89&filter_reset=1
mailto:ludo.binnard@samoerai-leuven.be


 

Familietraining – 4 maart 2023 

 

Zaterdag 4 maart 2023 – Sportoase – 1 TRAINING van 09u30 tot 11u00 

 

Op zaterdag 4 maart 2023 organiseren wij terug onze jaarlijkse familietraining. 

Deze training gaat door van 09u30 tot 11u00 in Sportoase. 

 

Nodig je familieleden uit om te komen meetrainen : breng je ouders, broer, zus, 

opa, oma, enz. mee ! Die dag kan je familie gratis komen meetrainen en 

kennismaken met jouw favoriete sport. 

 

Opgelet : de training start die dag om 9u30 voor iedereen : alle graden 

trainen samen met hun familieleden op 1 gezamenlijke training tot 11u00. 

 

 

Resultaten clubexamens – januari 2023 

 

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 
 

Ghali Jack 

Indenhoek Stijn 

Kakoulina Alexandra 

Marck Lucas 

Nur Ahlaam 

Paredis Mil 

Pauwels Vince 

Sabuncuoglo Tezcan Deniz 

Sharma Suyog 

Tezcan Derin 

Tezcan Toprak 

Van Cleynenbreugel Aurelie 

Willaert Alexander 

Worknhe Demke Betanya 

 

6e kyu 
 

Bashongore Karl Jan 

Brusselle Mila 

Ekstrand Raphael 

El Yattioui Amina 

Garrido y Altamirano Idris 

Ghimire Pallav 

Iriho Jet Khein 

Karki Sisir 

Yusuf Abdisalam Mohamud 

 

5e kyu 
 

Colin Lowie 

Dahal Nichal 

Karki Dipson 

Maes Tine 

 



 

Sapkota Nripa 

Zaroili Amir 

Zaroili Ayoub 

Zouhri Fatin 

 

4e kyu 
 

Alberghs Karel (4+) 

Dahal Nalin 

El Haouri Mohammed 

Margai Sion 

Nassiri Adam 

Sapkota Nirjal 

Snoeijs Paulien 

Snoeijs Ruben 

Van Schaeybroek Bert 

Verbeek Bart 

Willaert Frederik 

 

3e kyu 
 

Engels Jan 

Vangenechten Carolynn 

 

2e kyu 
 

Collin Stephane 

 

1e kyu 
 

Farrow Pia 

Vandecauter Yuna 

Vanrooy Chiara 

 

 

Competitieresultaten 

 

Vlaams kampioenschap WKF – 29/01/2023 (Schoten) 

 

De foto’s kan je hier bekijken. 

 

Kata: 

1e plaats : Nele Caers - preminiemen meisjes 

3e plaats : Martine Malinouski - preminiemen jongens 

2e plaats : Jochen Evenepoel - junioren jongens 

3e plaats : Lisa Bracke - senioren dames 

3e plaats : team kata +14 jaar 

 

Kumite : 

3e plaats : Sisir Karki - pupillen jongens min 

3e plaats : Amir Zaroili - pupillen jongens plus 

2e plaats : Adam Nassiri - preminiemen jongens min 

3e plaats : Martine Malinouski - preminiemen jongens 

2e plaats : Chiara Vanrooy - miniemen meisjes plus 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1499385243904592&type=3


 

2e plaats : Sion Margai - miniemen jongens min 

3e plaats : Bader Nassiri - miniemen jongens min 

2e plaats : Jasper Cielen - kadetten jongens 

1e plaats : Amina Bougrine - junioren meisjes open 

2e plaats : Amel Bougrine - junioren meisjes open 

2e plaats : Victoria Pauwels - senioren dames min 

3e plaats : Lisa Bracke - senioren dames plus 

1e plaats : Lieven Pauwels - senioren heren plus  

 

Tomodashi Cup 2023 (kumite) – 15/01/2023 (Zoutleeuw) 
 

Foto’s van de podiumplaatsen kan je hier terugvinden. 
 

 
 

Sisir Karki: 1e plaats - pupillen jongens (min) 

Dipson Karki: 1e plaats - preminiemen jongens (plus) 

Iriho Khein: 1e plaats - preminiemen jongens (plus) 

Amir Zaroili: 1e plaats - pupillen jongens (plus) 

Martin Malinouski: 2e plaats - preminiemen jongens (min) 

Loukas Skantzos: 3e plaats - preminiemen jongens (min) 

Ayoub Zaroili : 3e plaats - preminiemen jongens (plus) 

Pallav Ghimire: 3e plaats - pupillen jongens (plus) 

Arne Bulteel: 3e plaats - miniemen jongens (plus) 

Jan Engels : 3e plaats - miniemen jongens (plus) 

Jasper Cielen: 3e plaats - scholieren jongens (plus) 

Karel Alberghs: 3e plaats - scholieren jongens (plus) 
 

 

https://karate-tomodachi.be/foto/tomodachi-cup-podiumplaatsen/


 

1th International Sen5 Rhein Shiai (Duitsland) – 07/01/2023 

(selectie Karate Vlaanderen) 

 

 
Amel Bougrine : 1e plaats – kumite U18 female (-53 kg) 

 

 

 

Partners 
 

   
 

http://chinacap.cluster013.ovh.net/
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 / RPR, afdeling Leuven 

 

file:///C:/Users/Ludo/Documents/Samoerai/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief/www.samoerai-leuven.be
mailto:nieuwsbrief@samoerai-leuven.be
http://www.tibecom.be/
http://www.springfun.be
http://www.mammamia.be/
http://www.pwsverzekeringen.be
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083995942597
https://www.facebook.com/SamoeraiLeuven


 


