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Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
Bij de start van het nieuwe jaar, wensen het bestuur en de trainers van Karateclub 
Samoerai Leuven u en uw familie het allerbeste voor 2017. 
 
De eerste training van het nieuwe jaar na de Kerststop gaat door op woensdag 
4 januari 2017. 
 
Op zaterdag 14 januari 2017 en zaterdag 21 januari 2017 is er alvast geen 
gewone training : op die data gaan de examens voor de jeugd door. 
 
Onze jaarlijkse Samoerai-steakdag gaat door op zondag 19 maart 2017; 
noteer alvast deze datum in uw agenda ! Inschrijven kan via de website of bij de 
bestuursleden ! 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 
 

 
 
 
 



Clubexamens januari 2017 
 
De clubexamens gaan door op volgende data : 
 
Za 14/01/2017 : examen jeugd - witte & gele gordels (9u30-12u00) 
Ma 16/01/2017 : examen volwassenen & 35+ (20u30-22u00) 
Za 21/01/2017 : examen jeugd - vanaf oranje gordel (9u30-12u00) 
 
Op die dagen is er geen gewone training. 
 

 
 
Deelnemen aan een examen kost € 10,00, te betalen op het examen voor 
aanvang. Na elk geslaagd examen krijgt men een nieuwe gordel; voor elke nieuwe 
kyu-graad krijgt men een diploma + gordel. Indien men niet geslaagd is krijgt men 
onmiddellijk € 5,00 terugbetaald. 
 
Inschrijvingen voor het examen dienen te gebeuren voorafgaand aan het 
examen bij de trainers en dit op initiatief van de kandidaat. 
Voor de witte gordels zal men de inschrijvingen doen op initiatief van de lesgever. 
Dit laat ons toe de nodige administratieve voorbereidingen op voorhand af te 
handelen (controle vergunningen, punten, leeftijd, aanwezigheden,...). 
Breng steeds uw vergunningsboekje (VKF) mee ! 
 
In het voordeel van de karateka’s en om het examen sereen af te handelen 
(zonder hinderlijke GSM-geluiden, flashes van fototoestellen, storende geluiden,...), 
gebeurt dit “achter gesloten deuren”. Wij verzoeken bijgevolg de ouders en andere 
toeschouwers om zich niet te begeven in de ruimte van de dojo achter de spiegels 
waar het examen plaatsvindt. 
 
Indien je vragen hebt in verband met de examens, neem dan gerust contact op 
met de lesgevers. 
 

 

Steakdag 2017 
 
Zondag 19 maart 2017 - van 12u tot 19u 
Parochiezaal Winksele-Delle (Mechelsesteenweg) 
 
Onze club organiseert op zondag 19 maart 2017 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. 
 
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 : 
 
* via onze website 
* kaarten te koop bij de bestuursleden 
* e-mail : ludo.binnard@samoerai-leuven.be 
Gelieve bij inschrijving uw menukeuze door te geven. 
 
Wij hopen u te mogen begroeten op deze dag ! 
 

 
 

 

http://www.samoerai-leuven.be/
mailto:ludo.binnard@samoerai-leuven.be


VKF : cursus WKF wedstrijdreglement 
 

 
 
Voor kandidaat-scheidsrechters en geïnteresseerde karateka’s richt de Vlaamse 
Karate Federatie een jaarlijkse cursus in op zaterdag 11 februari 2017 van 
13u30 tot 17u30. 
 
Deze zal doorgaan in Cultureel Centrum De Werft, Werft 32 te 2440 Geel. 
 
Deelname voorwaarden voor kandidaat-scheidsrechters : minimum 1e kyu en de 
leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. 
 
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door het formulier dat men kan vinden op 
de website van de federatie in te vullen en terug te sturen vóór 5 februari 2017. 
 
Deze cursus ook toegankelijk voor coaches en trainers met interesse voor het 
wedstrijdreglement. Bij deelname dienen ook zij het inschrijvingsformulier in te 
vullen. 
 

 
 

VKF : word jij timekeeper in 2017 ? 
 

 
 
De wedstrijdcommissie van de federatie is op zoek naar kandidaten die bereid zijn 
zich te engageren als timekeeper. 
 
Kandidaten moeten zich melden vóór 5 februari 2017 via de fiche die men kan 
terugvinden op de website van de federatie. 
 
 

 
 

Competitieresultaten 
 
Battle of the teams (Rotterdam) – 3 december 2016 
 
3e plaats : Jelena Lakovic met CIKA team - kadetten meisjes 
3e plaats : Amir Khani met CIKA team – senioren heren 
 
 

http://www.vkfmultistijl.be/
http://www.vkfmultistijl.be/


 
Provinciaal kampioenschap (Groot-Bijgaarden) – 4 december 2016 
 

 
 

 
Kata 

 
1e plaats : Rigo Dendas (pupillen gemengd) 

2e plaats : Chiara Vanrooy (pupillen gemengd) 
3e plaats : Jochen Evenepoel (preminiemen jongens) 
1e plaats : Wisaal Laghmouchi (preminiemen meisjes) 
1e plaats : Marie Millet (miniemen + kadetten meisjes) 

2e plaats : Marwa Nassiri (miniemen + kadetten meisjes) 
3e plaats : Bram Beersaerts (kadetten jongens) 

3e plaats : Carolynn Vangenechten (dames + 16) 
1e plaats : Lisa Bracke (dames +16 jaar) 

2e plaats : Rigo, Joppe en Dawid (ploeg -14 jaar) 
1e plaats : Bram, Marie en Marwa (ploeg +14 jaar) 

 



 
Kumite 

 
1e plaats : Rigo Dendas (pupillen gemengd) 
2e plaats : Jasper Cielen (pupillen gemengd) 

1e plaats : Dawid Kostecki (preminiemen jongens) 
3e plaats : Wisaal Laghmouchi (preminiemen meisjes) 

1e plaats : Joppe Beersaerts (miniemen jongens) 
1e plaats : Marie Millet (miniemen meisjes) 

1e plaats : Jelena Lakovic (kadetten meisjes) 
2e plaats : Marwa Nassiri (Kadetten meisjes) 

1e plaats : Kieran Stalpaert (Kadetten jongens) 
3e plaats : Bram Beersaerts (Kadetten jongens) 

1e plaats : Amir Khani (Heren +16 jaar) 
2e plaats : Connor Stalpaert (Heren +16 jaar) 

 

 
 



 
10th Open Karate Cup Sittard – 17 december 2016 
 

 
2e plaats : Dawid Kostecki (jongens 10/11 jaar +42kg) 

 
 

 
1e plaats : Kieran Stalpaert (kadetten jongens +63kg) 

 
 

 
 
 

Nieuws - kalender 



 
Agenda januari 2017 
 
Za 14/01/2017 : clubexamen jeugd : witte & gele gordels 
Ma 16/01/2017 : clubexamen volwassenen & 35+ 
Za 21/01/2017 : clubexamen jeugd : vanaf oranje gordel 
Za 28/01/2017 : VKFM - Vlaams Kampioenschap 
 
 
Agenda februari 2017 
 
Za 11/02/2017 : training in gevechtsportenzaal - Sportcomplex Kessel-Lo 
Zo 12/02/2017 : Maitoshi Kachi Cup 2017 (Ninove) 
Za 18/02/2017 : familietraining (Sportoase : 10u30-11u30) 
Zo 19/02/2017 : Tomodachi Cup (Zoutleeuw) 
Zo 26/02/2017 : BKF - Belgisch kampioenschap (Namen) 
 

 
 

Partners 
 

   
 

   
 

http://www.chinacapital.be/
http://www.vriends.be/
http://www.mammamia.be/


   

    

    
 
 

Secretariaat : A. Woutersstraat 150 - 3012 Wilsele - 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. 
 

mailto:nieuwsbrief@samoerai-leuven.be
http://www.tibecom.be/
http://www.accorhotels.com
http://www.immolight.be

