
Samoerai nieuwsbrief – januari 2018 
 
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 2018. 
 
De eerste training van het nieuwe jaar na de Kerststop gaat door op woensdag 
3 januari 2018. 
 
Op zaterdag 20 januari 2018 en zaterdag 27 januari 2018 is er alvast geen 
gewone training : op die data gaan de examens voor de jeugd en het Vlaams 
kampioenschap door. 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 
 

Kalender 
 
Agenda januari 2018 
 
Ma 15/01/2018 : clubexamen volwassenen 
Za 20/01/2018 : clubexamen jeugd - witte & gele gordels 
Za 27/01/2018 : VKF - Vlaams Kampioenschap (kata & kumite - Schoten) 
Vr-Zo 26-28/01/2018 : Open de Paris 2018 
 
Agenda februari 2018 
 
Za 03/02/2018 : clubexamen jeugd - vanaf oranje gordel 
Zo 04/02/2018 : Tomodachi Cup (Zoutleeuw) 
Zo 11/02/2018 : Maitoshi Kachi Cup (Ninove) 
Di 13/02/2018 : Carnavaltraining 
Zo 18/02/2018 : 1ere Open Télévie Cup karate-do FFKAMA (Quaregnon) 
Za 24/02/2018 : BKF - Belgisch kampioenschap (kata & kumite - Luik) 
 

 



Vlaams kampioenschap 
 
Vlaams kampioenschap kata/kumite – VKF - 27 januari 2018 
 

 
 
Op zaterdag 27 januari 2018 gaat het Vlaams kampioenschap door, georganiseerd 
door de Vlaamse Karate Federatie. 
 
Een twintigtal karateka’s van onze club nemen er aan deel. Die dag is er geen 
training : maak van de gelegenheid gebruik om te komen supporteren voor onze 
kampers ! 
 

 

Clubexamens 
 
De volgende clubexamens gaan door op volgende data : 
 
Ma 15/01/2018 : examen volwassenen (20u30-22u00) 
Za 20/01/2018 : examen jeugd - witte & gele gordels (9u30-12u30) 
Za 03/02/2018 : examen jeugd - vanaf oranje gordel (9u30-12u30) 
 
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. Breng uw vergunningsboekje (VKF) mee ! 
 
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,...). 
 
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. 
 
Het gradensysteem : 
 
Telkens een karateka slaagt in zijn examen, behaalt men een nieuwe gordel. 
Voor elke nieuwe kyu graad krijgt men ook een diploma. 
 



 
 
Indien je vragen hebt in verband met de examens, neem dan gerust contact op 
met de lesgevers. 
 

 
 

 
 



Info VKA voor examen shodan en nidan 
 
Op de datum van het examen voor 1e dan moet men minimum 15 jaar oud zijn. 
Men moet minimum 1 jaar 1e kyu zijn alvorens men kan deelnemen aan het 
examen Shodan Shiken. 
 
Deelname aan het examen Shodan Shiken en hogere dan graden kan slechts mits 
toestemming van de clubtrainer. 
 
Geldige trainingen voor Shodan en Nidan : 
 
13-01-2018 : Provinciale training te Berlaar 
21-02-2018 : Provinciale training te Lebbeke 
10-03-2018 : Provinciale training te Ninove 
24-03-2018 : Provinciale Kumite training Berlaar 
12-05-2018 : Provinciale Kumite training Berlaar 
 
De witte kaarten worden afgeschaft vanaf 2018. De kaarten die reeds gegeven zijn 
blijven geldig en ook hun trainingen. Alle provinciale trainingen van alle provincies 
zullen gelden en er moeten er 4 behaald worden. 
 
Zorg dat je steeds uw vergunningsboekje en vergunning mee hebt ! 
De provinciale inrichters gaan een scanner hebben om de vergunningen in te lezen 
en de inrichters leggen ook een lijst aan van de 1e kyu en 1e dangraden die 
aanwezig zijn (naam, vergunningsnummer, graad, club). 
 
Ter controle dien je tevens een stempel in je vergunningsboekje te laten zetten als 
bewijs van aanwezigheid. 
 

 
 

 



Ontwerp het nieuwe logo Leuvense Sportraad 
 

Oproep Leuvense Sportraad : wie ontwerpt het mooiste logo ? 
 

 
 
De Leuvense sportraad is in volle vernieuwing en daar hoort uiteraard ook een 
nieuw kleedje bij. Een nieuw kleedje in de vorm van een nieuw logo. Daarvoor 
vragen zij de hulp van alle leden van Leuvense sportclubs die aangesloten zijn bij de 
Leuvense sportraad. 
 
Doe mee aan deze wedstrijd, ontwerp voor de sportraad een te gek en cool LOGO! 
Je kan er een waardebon (voor sportmateriaal voor je club) mee winnen en andere 
mooie individuele prijzen. 
 
Misschien zal het door jou ontworpen logo binnenkort te zien zijn op T-shirts, 
vlaggen, briefpapier, Facebook, … ! GO FOR IT! 
 
Hoe moet het logo er gaan uitzien? 
 
• Wees creatief ! Volgende kernwoorden geven weer wie en wat de sportraad is : 
vertegenwoordigen en ondersteunen van, informeren over sport in Leuven. 
 
• Gelijkend logo stad Leuven, logo Tofsport Leuven (zelfde kleuren is geen 
verplichting), liggend horizontaal heeft de voorkeur. 
 
• Dat het logo een zekere dynamiek mag uitstralen en zeer sportief mag zijn, 
spreekt voor zich. 
 
Wie mag er deelnemen ? 
 
• Alle leden van sportclubs aangesloten aan de Leuvense Sportraad. 
 
Timing : 
 
• Indienen voor 1 februari 2018. 
 
• Indienen via e-mail : sportraadleuven@gmail.com 
(en naar ludo.binnard@samoerai-leuven.be ter info). 
 
• Het sportraadbestuur beslist op 6 februari 2018 welke 2 ontwerpen weerhouden 
worden. 
 
• Tussen 8 februari 2018 en 20 februari 2018 zal er een Facebookactie opgezet 
worden. De 2 weerhouden logo’s zullen worden voorgesteld, het logo met de 
meeste likes wint ! 
 



 
• Bekendmaking winnaar en uitreiking van de prijzen vindt plaats op de AV 
Sportraad Leuven van 6 maart 2018. De winnaars worden op voorhand via email op 
de hoogte gebracht. 
 
Prijzenpakket : In het prijzenpakket zit : 
 
• Een waardebon voor sportmateriaal voor de sportclub van het deelnemende lid 
(waarde 250 euro). 
 
• Vele individuele prijzen voor het winnende deelnemende lid : 
- 2 inkomkaarten slotshow 125 jaar Blauwput Omnisport vzw Sportoase 
- 2 VIP-tickets OHL 
- Waardebon huur springkasteel Sporty 
- 2 VIP-tickets Leuven Bears  
- 2 tickets VHL Heren en Dames met 2 flessen VHL-wijn 
- 1 x 10 beurtenkaart zwemmen Sportoase 
- 2 x 10 beurtenkaart zwemmen stad Leuven 
- 2 x 10 beurtenkaart fitness Hill Fit Heverlee 
- 2 VIP-tickets Meeting van Mon DCLA 
 
Kleine lettertjes : 
 
• De winnaar verbindt zich ertoe om de auteursrechten van het logo over te dragen 
aan Sportraad Leuven. 
 

 
 

Je gegevens 
 

 
 
Indien je adres, telefoon- of GSM nummer of emailadres wijzigt, gelieve dit dan 
steeds te melden aan ons secretariaat (ludo.binnard@samoerai-leuven.be). 
 
Wij dienen deze wijzigingen aan te passen in ons ledenbestand en bij de federatie. 
 
Enkel als je gegevens up-to-date zijn kunnen wij je correct en tijdig blijven 
informeren ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Competitieresultaten 
 
11e Internationale Karate Cup Sittard – kumite – 16 december 2017 
 

 
2e plaats : Rigo Dendas (jongens -10 jaar/-30kg) 

3e plaats : Joppe Beersaerts (jongens -14 jaar/-55kg) 
 

 
 
 
 
 



Partners 
 

   
 

    
 

   



    
 
 

Secretariaat : Zavelberg 8 – 3000 Leuven - 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. 
 


