
 

Samoerai nieuwsbrief – januari 2019 

 

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 2019. 

 

In december 2018 slaagden Marie, Lisa en Tony voor het examen voor eerste dan 

bij onze leerschool en behaalden sempais Guy en Rudi hun derde dangraad. 

Dikke proficiat aan allen ! 

 

De eerste training van het nieuwe jaar na de Kerststop gaat door op zaterdag 

5 januari 2019. 

 

Op zaterdag 19 januari 2019 en zaterdag 26 januari 2019 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 2019 

 

Ma 14/01/2019 : clubexamen volwassenen & 35+ (vanaf groene gordel) 

Za 19/01/2019 : clubexamen jeugd (vanaf oranje gordel) 

Ma 21/01/2019 : clubexamen volwassenen & 35+ (witte t/m oranje gordels) 

Za 26/01/2019 : Vlaams kampioenschap VKF (geen training) 



Zo 27/01/2019 : Tomodachi Cup 2019 (Zoutleeuw) 

Vr-Zo 25-27/01/2019 : Karate 1 Premier League Paris 2019 

Do 31/01/2019 : kadertraining 

 

 
 

Agenda februari 2019 

 

Za 02/02/2019 : clubexamen jeugd - witte & gele gordels 

Zo 03/02/2019 : Maitoshi Kachi Cup (Ninove) 

Za 09/02/2019 : Provinciale training VKF Vlaams-Brabant 

Za 23/02/2019 : BKF - Belgisch kampioenschap (kata & kumite) (Luik) 

 

Data clubactiviteiten in 2019 

 

Za 09/03/2019 : Gemeenschappelijke training (Sportoase 10u00-11u30) 

Za 16/03/2019 : Familietraining (Sportoase 10u00-11u00) 

Zo 24/03/2019 : Samoerai Steakdag 2019 

Za 30/03/2019 : Clubkampioenschap kumite (Sportoase) 

Vr-Zo 03-05/05/2019 : Samoerai Weekend 

Za 15/06/2019 : Samoerai BBQ 2019 

 

 
 

 



Proficiat aan onze nieuwe dangraden ! 

 

Op zondag 9 december 2018 vonden de danexamens van de VKA plaats in Brugge. 

Drie leden van onze club zijn geslaagd voor het 1e dan examen : Marie Millet, Lisa 

Bracke en Tony Tallon. 

 

Ook onze trainers deden het zeer goed : Guy Lermusiaux en Rudi Bruyneel 

behaalden hun derde dangraad. 

 

 
 

 

Clubexamens 

 

Data volgende clubexamens 

 

Ma 14/01/2019 : clubexamen volwassenen & 35+ - vanaf groene gordel 

Za 19/01/2019 : clubexamen jeugd - vanaf oranje gordel 

Ma 21/01/2019 : clubexamen volwassenen & 35+ - witte t/m oranje gordels 

Za 02/02/2019 : clubexamen jeugd - witte & gele gordels 

 

Op die dagen is er geen gewone training. 

 

Inschrijven jeugd : 

 

Inschrijvingen voor het examen voor de jeugd 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. 

 

Inschrijven volwassenen : 

 

Om praktische redenen is het examen van de volwassenen ook opgesplitst in twee 

dagen. Inschrijvingen dienen te gebeuren op voorhand via email aan : 

leon.letellier@samoerai-leuven.be 

 

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 ! 

 

mailto:leon.letellier@samoerai-leuven.be


 
 

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. 

 

 



VKF elitegroep 

 

 
 

De federatie heeft vijf van onze karateka’s geselecteerd om ze op te nemen in 

de elitegroep tot 30/06/2019 voor de discipline kumite. 

 

Zij dienen verplicht de trainingen van de sportcommissie VKF (WKF) te volgen. 

Deze trainingen staan onder leiding van de elitetrainers, leden van de 

sportcommissie WKF. 

 

 * elites U14 : Cielen Jasper / Dendas Rigo 

 * elites U18 : Lakovic Jelena 

 * elites 18+ : Dasoul Michael / Khani Amir 

 

 

Samoerai steakdag 

 

Zondag 24 maart 2019 - van 12u tot 19u 

Parochiezaal Winksele-Delle (Mechelsesteenweg) 
 

Onze club organiseert op zondag 24 maart 2019 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. 
 

Kan je een handje komen helpen ? Neem dan contact op met Vladimir Lakovic 

(vladimir.lakovic@samoerai-leuven.be) of met een van de andere bestuursleden. 
 

Op het menu aan € 18,00 : 

* steak natuur 

* steak provençaal / peperroom / champignonroom / witloofsaus 

* vol-au-vent 

* vegetarische steak 
 

Speciaal voor de kinderen aan € 10,00 : 

 

* kindersteak 

* vol-au-vent 

* 2 curryworsten 

* vegetarische kindersteak 
 

Alles met lekkere frietjes à volonté ! Er is tevens lekker dessert voorzien. 
 

Indien je wil inschrijven (Gelieve bij inschrijving uw menukeuze door te geven) : 

* via onze website 

* kaarten te koop bij de bestuursleden 

* e-mail : ludo.binnard@samoerai-leuven.be 
 

Wij hopen u te mogen begroeten op deze dag ! 

 

 

mailto:vladimir.lakovic@samoerai-leuven.be
https://www.samoerai-leuven.be/live2019/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=2973&Itemid=1&year=2019&month=03&day=24&title=steakdag-2019&uid=69f6f2817b8155627a10232429d33d68&catids=88
mailto:ludo.binnard@samoerai-leuven.be


De bekendste samoerai (2) 

 

 
 

Minamoto no Yoshitsune 

 

 
 

Minamoto no Yoshitsune (1159-1189) was een leider tijdens de Genpei-oorlog 

(1180-1185) tussen de Minamoto en Taira clans. 

 

Als kind werd een groot deel van Yoshitsune's directe familie gedood tijdens 

de Heiji-opstand van 1160. Zijn halfbroer Yoritomo werd verbannen naar het 

Izu-schiereiland, terwijl Yoshitsune in de zorg van de monniken van de Kurama-

tempel in de bergen ten noorden van Kyoto werd geplaatst. 

In 1174 verhuisde hij naar Hiraizumi in de toenmalige provincie Mutsu, en die nu 

de oostelijke helft van de Tohoku-regio in het noorden van Japan vormt. Yoshitsune 

werd jarenlang beschermd door Fujiwara no Hidehira, hoofd van de krachtige 

Northern Fujiwara-clan. 

 

Yoshitsune sloot zich aan bij Yoritomo toen de laatste een leger vormde om tegen 

de Taira-clan te vechten in 1180. Yoshitsune leidde zijn clan naar een opeenvolging 

van overwinningen, culminerend in de slag om Dan-no-ura in de huidige 

Yamanashi-prefectuur. Echter, nadat de oorlog was gewonnen en Yoritomo het 

Kamakura Shogunate had opgericht, werd hij achterdochtig over zijn halfbroer, 

waardoor zijn titels teniet werden gedaan en hij gedwongen werd terug onder te 

duiken in Hiraizumi in 1185. Echter, nadat zijn beschermheer, Hidehira, in 1187 

stierf, werd Yoshitsune verraden door diens zoon, die zijn woning omsingelde en 

hem dwong zelfmoord te plegen. 

 



 

Het incident is vooral beroemd vanwege de ‘Standing Death of Benkei’, een 

geduchte krijgsmonnik die Yoshitsune's bediende was geweest sinds Yoshitsune 

hem op een brug in Kyoto versloeg. Op zijn laatste dag wordt gezegd dat Benkei 

meer dan 300 mannen in zijn eentje vermoordde terwijl hij de brug naar de woning 

van Yoshitsune bewaakte, waarna de soldaten hem van op een afstand met pijlen 

aanvielen. Hoewel hij uiteindelijk ophield met bewegen, viel hij niet, en toen 

eindelijk de soldaten de moed opgaven om de brug over te steken, ontdekten ze 

dat Benkei was gestorven terwijl hij nog recht op zijn benen stond. 

 

Yoshitsune staat symbool voor de tragische held in Japan. Hij is een populaire figuur 

in Kabuki, evenals het centrale personage in het derde deel het epische gedicht 

‘The Tale of the Heike’ (Heike Monogatari), dat de gebeurtenissen van de Genpei-

oorlog vertelt. 

 

Miyamoto Musashi 

 

 
 



 

 

 

Hoewel hij nooit zijn eigen land bezat of een heer diende als een formele samoerai, 

kan men niemand vergelijken als duellist met Miyamoto Musashi (1584-1645). 

Onverslagen over minstens 60 duels, richtte hij meerdere scholen van 

zwaardvechtkunst op en schreef hij later in zijn leven ‘The Book of Five Rings’ 

(Go Rin no Sho), dat vandaag nog steeds gelezen wordt voor inzicht in tactiek en 

filosofie. 

 

Hoewel er onzekerheid bestaat over zijn geboorteplaats, schreef Musashi in ‘The 

Book of Five Rings’ dat hij werd geboren in de provincie Harima, het zuidelijke deel 

van wat nu de Hyogo-prefectuur is. Hij wordt verondersteld te zijn geboren in een 

nu verloren dorp genaamd Miyamoto, precies op de grens met de provincie 

Mimasaka in het westen. Musashi's vader was een volleerde zwaardvechter en 

diende de heer van Takeyama Castle, dat uitkeek over het dorp. 

 

Brutaal en roekeloos won Musashi zijn eerste duel op de leeftijd van 12 of 13 : hij 

accepteerde een uitdaging van een reizende samoerai die hij verbijsterde met een 

plotselinge aanval met een houten paal en die hij vervolgens doodsloeg. 

 

Hij wordt meerderjarig net na het einde van de ‘Periode van de Strijdende Staten’ 

(1467-1590) en er is discussie over welke specifieke gevechten Musashi heeft 

aangegaan en zelfs aan welke kant. Sommigen plaatsen hem aan de verliezende 

kant van de Sekigahara-veldslag (1600), wat de dominantie van de Tokugawa 

versterkte. 

 

Beter bekend dan zijn veldslagen, zijn Musashi's vele duels, vaak gewonnen met 

alleen een houten zwaard. In het begin van zijn carrière versloeg hij verschillende 

leden van de Yoshioka-school, waarmee hij de overheersing van Kyoto's meest 

vooraanstaande school voor zwaardvechten beëindigde. Vervolgens reisde hij van 

1605 tot 1612 door Japan in een soort van ‘krijger-bedevaart’ (musha-shugyo), 

duellerend met meesters uit verschillende scholen die vochten met verschillende 

wapens. 

 

In 1612 vocht hij zijn beroemdste duel tegen Sasaki Kojiro op het kleine eiland 

Funajima. Musashi ergerde zijn tegenstander door opzettelijk drie uur te laat op het 

eiland aan te komen. In de loop van een fel maar kort duel overwon hij hem met 

een houten zwaard dat hij op weg naar het eiland uit een roeispaan had gesneden. 

 

Na de belegering van Osaka hielp Musashi bij de bouw van het Akashi-kasteel in 

wat nu de prefectuur Hyogo is, en hielp ook bij het aanleggen van de stad Himeji. 

Hij reisde opnieuw een tijdlang en bood zichzelf aan als zwaardinstructeur of vazal 

aan verschillende grote figuren totdat hij uiteindelijk in 1633 zijn intrek nam bij de 

daimyo van Kumamoto Castle. Tegen die tijd duelleerde hij minder en was hij 

geïnteresseerd in het leren schilderen. In 1643 trok hij zich terug in een grot in het 

westen van Kumamoto, bekend als Reigando, om ‘The Book of Five Rings’ te 

schrijven. Hij voltooide het werk in februari 1645 en stierf rond 13 juni op 62-jarige 

leeftijd in de grot. 

 

Onsterfelijk gemaakt in talloze films en periodedrama's, staat Musashi vooral 

bekend om zijn twee-zwaardenstijl ‘Niten Ichi-ryu’ (Two Heavens as One), die hij 

perfectioneerde in Kumamoto en is hij een populaire figuur in de publieke 

verbeelding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Date Masamune 

 

 
 

Date Masamune (1567-1636) werd geboren in Yonezawa Castle in de huidige 

prefectuur Yamagata. Hij leidde zijn eerste campagne op 14-jarige leeftijd en volgde 

zijn vader op 17-jarige leeftijd op. Hij veroverde veel van wat nu de Tohoku-regio 

is in 1589. Hij trad in 1590 in dienst bij Toyotomi Hideyoshi bij de belegering van 

Odawara en sloot zich aan, na Hideyoshi's eenwording van Japan, bij de uiteindelijk 

mislukte campagnes in Korea. 

 

Na de dood van Hideyoshi in 1598 koos Masamune de zijde van Tokugawa Ieyasu 

en trad hij toe tot Ieyasu in de Slag bij Sekigahara in 1600 en opnieuw tijdens de 

belegering van Osaka in 1615. Tokugawa Ieyasu beloonde hem met het Sendai-

domein, dat sindsdien is verdeeld tussen de Miyagi, Iwate en Fukushima-

prefecturen. 

 

Masamune stichtte in 1604 de stad Sendai en eind 1613 stuurde hij het westerse 

schip de ‘Date Maru’, ook de ‘San Juan Bautista’ genoemd, naar Mexico met de 

bedoeling een diplomatieke gezant naar de paus in Rome te sturen. Gerespecteerd 

voor zijn ethiek, wordt Masamune geciteerd als zou hij hebben gezegd : 

"Overmatige rechtschapenheid verhardt tot stijfheid, bovenmatige welwillendheid 

verzinkt in zwakte." 

 

Omdat hij als kind het zicht in zijn rechteroog verloor door pokken, stond 

Masamune bekend als de ‘Eenoogige Draak’ (‘Dokuganryu’). Hij was gemakkelijk 

te herkennen aan de enorme maansikkel op zijn helm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Takeda Shingen 

 

 
 

De Takeda-clan stamde af van de Minamoto-clan, die zich in de negende eeuw 

afsplitste van de oude keizerlijke lijn van Japan. 

 

Takeda Shingen (1521-1573) werd soms de ‘Tijger van Kai’ (‘Kai no Tora’) 

genoemd, in het bijzonder omdat hij tegenstander was van Uesugi Kenshin, de 

‘draak van Echigo’. Tijgers en draken zijn traditionele vijanden in boeddhistische 

beeldvorming. De provincie Kai was de regio die nu overeenkomt met de prefectuur 

Yamanashi. 

 

Na in 1540 zijn eigen vader te hebben verdreven van de macht om de Takeda-clan 

in handen te nemen, verhuisde Shingen naar de provincie Shinano (nu de 

prefectuur Nagano). Nadat fort na fort voor hem was gevallen, kwam hij uiteindelijk 

in de buurt van de troepen van Uesugi Kenshin in de provincie Echigo (nu Niigata) 

in het noorden. Shingen weet uiteindelijk de troepen van Kenshin uit Shinano te 

houden, waardoor Shingen zich op campagnes naar het zuiden kon concentreren. 

Al vroeg in de aanloop van Oda Nobunaga naar de macht, sloeg hij de handen ineen 

met Tokugawa Ieyasu om in 1569 de provincie Suruga (nu de centrale prefectuur 

in Shizuoka) te claimen. Toen voelde hij zich veilig in zijn positie en verraadde hij 

Nobunaga en Ieyasu om de gecombineerde Oda-Tokugawa-troepen in 1572 aan te 

vallen. 

 

Shingen werd beschouwd als de enige Daimyo met het militaire  en tactische 

vermogen om Nobunaga's voortdurende verovering van Japan tegen te gaan 

en Ieyasu te verslaan in de Battle Mikatagahara in de huidige westelijke Shizuoka-

prefectuur. Shingen stierf echter in zijn kamp in 1573, hetzij als gevolg van ziekte 

of een oorlogswond. Na zijn dood werden de Takeda grotendeels vernietigd door 

Nobunaga en Ieyasu in de slag bij Tenmokuzan in 1582. Shingen's goed 

opgebouwde systeem van bestuur, wetten en belastingen beïnvloedde later leiders, 

waaronder Ieyasu zelf. 

 

Tot op de dag van vandaag wordt Takeda Shingen gevierd op het Shingen-ko 

Festival op 12 april in Kofu City, Yamanashi. De daimyo in de film Kagemusha van 

Akira Kurosawa, is gebaseerd op Takeda Shingen. 

 

 



Competitieresultaten 

 

12th Karate Cup Sittard – 15 december 2018 

 

1e plaats : Michael Dasoul – kumite heren (-60kg) 

2e plaats : Amir Khani – kumite heren (-67kg) 

 

 

 

Partners 
 

    
 

    
 

   

http://www.cool-technics.be
https://www.eggo.be/nl/home
http://www.tibecom.be/
http://www.patisseriemillet.be/
http://www.mammamia.be/
http://www.chinacapital.be/
https://www.vegasreclame.be/


     
 

 

Secretariaat : Zavelberg 8 – 3000 Leuven - Ondernemingsnr. 428.660.618 

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/of op website. 

 

file:///C:/Users/Ludo/Documents/Samoerai/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief/www.samoerai-leuven.be
mailto:nieuwsbrief@samoerai-leuven.be
http://www.axistravel.be

