
 

Samoerai nieuwsbrief – juni 2018 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

Vorige maand legden drie karateka’s van onze club het danexamen af bij de 

Leerschool VKA en zij zijn allen geslaagd. Dikke proficiat aan Kristine, Melissa en 

Kieran ! 

 

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. 

 

Onze jaarlijkse barbecue zal dit jaar doorgaan aan het begin van volgende seizoen, 

namelijk op zaterdag 25 augustus 2018. 

 

Wij stellen u graag onze compleet vernieuwde website voor die u vanaf nu online 

kan ontdekken ! 

 

Martiale groet, 

Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 

 
 

 

Kalender 

 

Agenda juni 2018 

 

Ma 04/06/2018 : clubexamen volwassenen & 35+ 

Di 12/06/2018 : geen training (sporthal gesloten - jaarlijks onderhoud) 

Za 16/06/2018 : clubexamen jeugd - witte & gele gordels 

Di 19/06/2018 : geen training (sporthal gesloten - jaarlijks onderhoud) 

Di 26/06/2018 : geen training (sporthal gesloten - jaarlijks onderhoud) 

Za 30/06/2018 : geen training (zomerstop) 

 

Agenda juli & augustus 2018 

 

zaterdag 30/06/2018 tot en met maandag 03/09/2018 : geen training - zomerstop 

Za 25/08/2018 : Samoerai barbecue (Zaal Genadedal - Kessel-Lo) 

 

 

http://www.samoerai-leuven.be


Danexamens VKA 

 

Op zondag 6 mei 2018 vonden de dan-examens van de VKA plaats in Brugge. 

 

 
 

Kristine Simons heeft op het examen met glans haar 2e dangraad behaald. 

 

Melissa Dubois en Kieran Stalpaert slaagden allebei voor hun 1e danexamen, 

net als Lieven Pauwels van Kani Uchi Scherpenheuvel, die regelmatig bij ons komt 

bijtrainen. 

 

Wij wensen hen allen van harte proficiat ! 

 

 

Nieuwe website 

 

www.samoerai-leuven.be 
 

Met gepaste trots stellen we onze compleet vernieuwde website voor.  De afgelopen 

maanden werd achter de schermen enorm druk aan gewerkt en er werden dan ook 

heel wat veranderingen en verbeteringen aangebracht. Wij danken onze webmaster 

Rudi Bruyneel om onze website in een nieuw en modern kleedje te steken. 

 

Niet alleen het ontwerp van de website, maar ook de structuur kreeg een grondige 

make-over. We kozen resoluut voor een modern design, boordevol informatie over 

onze club. Neem een kijkje en laat ons weten wat u er van vindt ! 

 

 

Volgende clubexamens 

 

De volgende clubexamens gaan door op volgende data : 

 

Ma 04/06/2018 : examen volwassenen (20u30-22u00) 

Za 16/06/2018 : examen jeugd - witte & gele gordels (9u30-12u30) 

 

Op die dagen is er geen gewone training. 

 

 

http://www.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 ! 

 

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. 
 

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

met de lesgevers. 

 

Resultaten clubexamen 26 mei 2018 

 

Op 26 mei 2018 ging het clubexamen voor de jeugd vanaf oranje gordel door. 

Hieronder de geslaagden die een hogere kyu-graad behaalden : 
 

 5e kyu 
 

El Mahmoudi Marwane 

Glenisson Alexander 

Peixoto Alexandre 

Ulens Aaron 

Vandecauter Yuna 

Vanrooy Chiara 

Weets Katharina 
 

 4e kyu 
 

Caers Jonas 

Cielen Jasper 

Messaoud Yessin 

Nassiri Mohammed Rida 

Ryzhankou Artur 

Uyttebroeck Nele 

  

 



 

Samoerai Barbecue 2018 

 

 
 

Het bestuur van de club nodigt alle leden, ouders en sympathisanten uit op 

de jaarlijkse Samoerai Barbecue op zaterdag 25 augustus 2018 vanaf 17u00 

tot 22u00 in Ontmoetingscentrum Genadedal, Velderblok 2A te 3010 Kessel-Lo. 

 

Op het menu, vlees naar keuze : 

 

* rundsbrochette      

* kipbrochette         

* worst 

* vegetarisch 

 

U kan kiezen tussen 2 of 3 stukken vlees.  

De prijs voor koud buffet in combinatie met 2 stukken vlees = € 12,00 en met 

3 stukken vlees = € 15,00 (dranken niet inbegrepen). 

 

Aperitief aangeboden door de club vanaf 17u ! 

 

* via de website 

* via email : ludo.binnard@samoerai-leuven.be 

 

Gelieve uw menu keuze door te geven bij inschrijving. 

 

Betaling ter plaatse of op voorhand op rekeningnummer BE66 0010 5909 8843 met 

als mededeling ‘BBQ 2018 + naam’. 

 

 

 

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


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.vriends.be/
http://www.chinacapital.be/
https://www.vegasreclame.be/


     
 

 

Secretariaat : Zavelberg 8 – 3000 Leuven - Ondernemingsnr. 0428.660.618 

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

