
 

Samoerai nieuwsbrief – januari 2023 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

Bij de start van het nieuwe jaar, wensen wij en uw familie het allerbeste voor 2023. 

 

Wij danken onze partners en sponsors voor hun belangrijke steun aan de club. 

U kan ze terugvinden op onze website, affiches, leaflets en onze partners staan 

steeds onderaan in onze maandelijkse nieuwsbrieven. Interessant om de volgende 

keer eerst eens bij hen langs te gaan voor uw volgende etentje, drankje of andere 

aankoop ! 

 

Martiale groet, 

Bestuursorgaan Karateclub Samoerai Leuven vzw 
 

 
 

Agenda - nieuws 

 

Agenda januari 2023 
 

Za 14/01/2023 : clubexamen jeugd - vanaf oranje gordel 

Zo 15/01/2023 : Tomodachi Cup 2023 (kumite - Zoutleeuw) 

Za 28/01/2023 : clubexamen jeugd - witte & gele gordels 

Zo 29/01/2023 : Karate Vlaanderen - Vlaams Kampioenschap WKF (Schoten) 

Ma 30/01/2023 : clubexamen volwassenen 

 

Agenda februari 2023 

 

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

 

 



Nieuwe dangraden 

 

Rob Langenberg en Willy Debrauwer namen deel aan de danexamens van VKA 

op 18/12/2022 en slaagden voor het examen voor eerste dangraad. 

 

Wij wensen hen allebei van harte proficiat ! 

 

 
 

 

Trainingenkaarten worden digitaal 

 

Vanaf 01/01/2023 stappen wij over van het oude systeem met ‘papieren’ 

trainingenkaarten naar een digitale versie. 

 

Wij houden vanaf nu het saldo van uw 25 trainingen digitaal bij en zullen u laten 

weten wanneer er nog slechts 2 trainingen overschieten en er een betaling voor 

een nieuwe ‘upload’ van 25 trainingen moet gebeuren. 

 

Bij elke aanwezigheid op training wordt er telkens 1 training afgetrokken. 

 

U kan ook altijd het resterende saldo vragen aan de persoon die de aanwezigheden 

noteert tijdens de trainingen. 

 

 

Vergunningen Karate Vlaanderen 

 

Wij hebben gemerkt dat verschillende leden geen geldige vergunning bij 

zich hebben tijdens de trainingen. 

 

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

en aan de achterzijde van het boekje de geldige vergunning te plaatsen. 

 



 
 

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

e-mail naar 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. 

 

 

Clubexamens 

 

 
 

Examen jeugd – vanaf oranje gordel – 14/01/2023 – 9u30-12u30 

Dit examen gaat door in Sportoase Leuven (polyvalente zaal). 

De kandidaten die mogen deelnemen hebben persoonlijk een email gekregen met 

de nodige info. Gelieve op die mail bevestigend te antwoorden als je wil deelnemen. 

 

Examen jeugd – witte & gele gordels – 28/01/2023 – 9u30-12u30 

Dit examen gaat door in Sportoase Leuven (polyvalente zaal). 

De kandidaten die mogen deelnemen hebben persoonlijk een email gekregen met 

de nodige info. Gelieve op die mail bevestigend te antwoorden als je wil deelnemen. 

 

Examen volwassenen – 30/01/2023 – 20u30-22u00 

Dit examen gaat door in Sportoase Leuven (polyvalente zaal). 

Kandidaten dienen in te schrijven bij sempai Bert tijdens de training of via e-mail 

(bert.lemmens@samoerai-leuven.be). 

 

mailto:bert.lemmens@samoerai-leuven.be


 

Praktische afspraken : 
 

* om deel te nemen dient men op voorhand ingeschreven te zijn 

* deelname : € 10,00 – cash te betalen op het examen bij aanvang 

* wees tijdig aanwezig (start examens jeugd is om 9u30 !!) 

* breng uw vergunningsboekje (Karate Vlaanderen) mee 

* geen publiek toegelaten 

* tijdens de clubexamens is er geen gewone training 

 

 
 

Er worden 2 examens per jaar georganiseerd, zowel voor de jeugd als voor de 

volwassenen. Telkens een karateka slaagt in zijn examen, zal men een nieuwe 

gordel behalen. Voor elke nieuwe kyu-graad krijgt men ook steeds een diploma. 

Wij werken met een systeem van tweekleurige gordels : dit geeft onze karateka’s 

een extra motivatie en een concrete beloning na elk examen. Op deze wijze is het 

visueel ook duidelijk welke graad men heeft en kunnen de trainers met één 

oogopslag het niveau van de karateka en de groep bepalen. 

 

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

met de lesgevers. 

 

 

 

 

 

 



Competitieresultaten 

 

30th Venice Senior & U21 Cup (Italië) – 07/12/2022 
 

 
kata Wado Ryu Style - 3e plaats : Lisa Bracke & 5e plaats : Graziella Fiori 

 

 
Nesrine Bougrine : 

2e plaats - kumite senioren (-68kg) & 3e plaats – kumite U21 (-68kg) 

 
 



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.immomentor.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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