
 
Samoerai nieuwsbrief – juni 2017 

 
Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
Vorige maand legden vier karateka’s van onze club het examen voor eerste dan 
af bij de federatie en zij zijn allen geslaagd. Dikke proficiat aan Connor, Els, Eric 
en Patrick ! 
 
In de maand juni zijn er verschillende dagen waarop er geen training is omwille 
van sluiting van de sporthal, feestdagen of vervangende activiteiten. 
Zie de kalender in deze nieuwsbrief of op onze website. 
 
Op zaterdag 3 juni en zaterdag 10 juni gaan de clubexamens voor de jeugd 
door. Deze examens beginnen om 9u30 en duren tot ongeveer 12u00. 
 
Onze jaarlijkse barbecue zal dit jaar doorgaan aan het begin van volgende seizoen, 
namelijk op zaterdag 26 augustus 2017. 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 
 

 
 
 

Kalender 
 
Agenda juni 2017 
 
Za 03/06/2017 : clubexamen jeugd - witte & gele gordels (geen training) 
Ma 05/06/2017 : geen training (feestdag) 
Di 06/06/2017 : geen training (sporthal gesloten voor jaarlijks onderhoud) 
Za 10/06/2017 : clubexamen jeugd - vanaf oranje gordel (geen training) 
Di 13/06/2017 : geen training (sporthal gesloten voor jaarlijks onderhoud) 
Do 15/06/2017 : kadertraining vanaf 1e kyu (geen gewone training) 
Ma 19/06/2017 : clubexamen volwassenen & 35+ (geen training) 
Di 20/06/2017 : geen training (sporthal gesloten voor jaarlijks onderhoud) 
Wo 21/06/2017 : geen katatraining van 17u-18u 
Di 27/06/2017 : geen training (sporthal gesloten voor jaarlijks onderhoud) 
 
Agenda juli & augustus 2017 
 
Van za 01/07/2017 tot en met vr 01/09/2017 : geen training - zomerstop 
Za 26/08/2017 : Samoerai barbecue (Zaal Genadedal - Kessel-Lo) 
 

 
 



4 nieuwe zwarte gordels ! 
 

 
 
Op zondag 14 mei 2017 vond het 1e dan-examen (shodan shiken) van de VKA 
plaats in Brugge. Er waren voor onze club 4 kandidaten aanwezig voor het 1e dan 
examen. 
 
Patrick Millet die vorig jaar zijn 1e dan WIKF wist te behalen, kon nu zijn graad 
bevestigen voor de VKA en wordt vanaf heden ook 1e dan WKF. 
Ook onze 35+ groep deed het zeer goed : Els Geerts en Eric Aerts slaagden ook 
voor hun examen evenals Connor Stalpaert. 
 
Wij wensen hen allen een dikke proficiat bij het behalen van deze mijlpaal. Het 
behalen van een dan-graad is niet het einde, maar wel een nieuw begin... 
 

 
 



Clubexamens juni 2017 
 
De clubexamens gaan door op volgende data : 
 
Za 03/06/2017 : examen jeugd - witte & gele gordels (9u30-12u00) 
Za 10/06/2017 : examen jeugd - vanaf oranje gordel (9u30-12u00) 
Ma 19/06/2017 : examen volwassenen & 35+ (20u30-22u00) 
 
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 ! 
 
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. 
 
Dit geeft 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. 
 

 
 



CIKA summercamps 2017 
 

 
 

 
 

meer info : klik hier ! 
 

https://www.cika-belgium.com/summercamps


 
 

Competitieresultaten 
 

10e Rotterdam Cup - 28 mei 2017 
 

 
3e plaats :  Marie Millet - kumite meisjes -14jaar 

 
 
15e Open West-Brabantse karate toernooi (Roosendaal – Nederland) 
– 13 mei 2017 
 
Kata : 
 
3e plaats : Rigo Dendas (jongens & meisjes 7-8-9 jaar – oranje t/m bruin) 
 
Kumite : 
 
1e plaats : Rigo Dendas (jongens 7-8-9 jaar) 
3e plaats : Bram Beersaerts (jongens 13-14-15 jaar – tot 55kg) 
3e plaats : Lisa Bracke (dames 18+) 
 
 
 
 

 
 



Partners 
 

   
 

   
 

    

http://www.chinacapital.be/
http://www.vriends.be/
http://www.brittoflex-zonwering.be/
http://www.mammamia.be/
http://www.patisseriemillet.be/
http://www.immolight.be
http://www.tibecom.be/


    
 
 

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. 
 

mailto:nieuwsbrief@samoerai-leuven.be

