
 

Samoerai nieuwsbrief – juni 2021 

 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

Op basis van de beslissingen van het federaal Overlegcomité van 11 mei 2021 

kregen we een vooruitblik op de versoepelingen die we vanaf 9 juni 2021 mogen 

verwachten. 

 

Wij zullen u op de hoogte houden van wat deze versoepelingsfase voor onze 

sportsector zal betekenen. We volgen de nieuwe informatie op de voet en sturen u 

een eventuele update voor de trainingen en de clubexamens van zodra deze info 

beschikbaar is. 

 

Martiale groet, 

Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 
 

Agenda 

 

Geen training in juni 2021 
 

* Di 08/06/2021 : sporthal Kessel-Lo gesloten 

* Di 15/06/2021 : sporthal Kessel-Lo gesloten 

* Di 22/06/2021 : sporthal Kessel-Lo gesloten 

 



Zomerstop 2021 
 

Wij beperken de zomerstop dit jaar tot slechts 1 maand in plaats van 2 maanden : 

van 1 juli 2021 tot en met 1 augustus 2021 zal er geen training zijn. 

 

Trainingen augustus 2021 
 

Vanaf 2 augustus 2021 zullen wij de trainingen geleidelijk aan terug opstarten, 

uiteraard afhankelijk van de Coronamaatregelen. Deze trainingen zullen doorgaan 

in Sportoase Leuven. Vanaf september 2021 zullen we dan terug overschakelen 

naar de reguliere trainingen. 

 

Planning augustus 2021 : 
 

* elke dinsdag van 19u00 tot 20u30 

* elke woensdag van 16u00 tot 17u00 (kumite) 

* elke donderdag van 19u00 tot 20u30 

* elke zaterdag van 10u00 tot 11u00 (kata) 

 

 

Clubexamens juni 2021 

 

Examen - jeugd min 13 jaar – vanaf oranje gordel - 5 juni 2021 
 

Dit examen gaat door in Sportoase Leuven (polyvalente zaal) in 2 groepen. 

De deelnemers hebben ondertussen allen persoonlijk een email gehad met de 

nodige info. 

 

Examen - jeugd min 13 jaar – witte & gele gordels - 12 juni 2021 
 

Dit examen gaat door in Sportoase Leuven (polyvalente zaal) in 3 groepen. 

Iedere kandidaat heeft een email ontvangen met de vraag om zich in te schrijven. 

Uiterste inschrijvingsdatum is 6 juni 2021. Daarna zal elke deelnemer een 

email ontvangen om te melden in welke groep men is ingeschreven en met 

het start uur. 

 

Examen - jeugd plus 13 jaar & volwassenen - 19 juni 2021 
 

Als de versoepeling van de Coronamaatregelen van 9 juni 2021 het toelaat, zal dit 

examen ook indoor worden georganiseerd in Sportoase in 2 groepen. 

Wij houden u op de hoogte. 

 

Praktische afspraken : 
 

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

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

* wees tijdig aanwezig 

* breng uw vergunningsboekje (VKF) mee 

* geen publiek toegelaten 

* tijdens de clubexamens is er geen gewone training 

 

 

Karate1 Youth League - Limassol 2021 

 

Van vrijdag 4 juni tot zondag 6 juni 2021 gaat de Karate 1 Youth League door 

in Limassol (Cyprus). Drie clubleden nemen er aan deel : 
 

* Amel Bougrine – junior kumite female (-53kg) 

* Amina Bougrine - junior kumite female (-59kg) 

* Isshak Bouzahzah – cadet kumite male (-57kg) 
 

Wij wensen hen veel succes toe ! 

 



 

Tokyo 2020 : eerste 40 atleten bekend 

 

De World Karate Federation (WKF) is verheugd de eerste 40 atleten aan te kondigen 

die zich kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokyo 2020, waar karate deze 

zomer zijn historische Olympische debuut zal maken. 

 

32 plaatsen werden toegewezen aan de vier hoogst gerangschikte atleten per 

geslacht in elk van de Olympische categorieën, terwijl Japan een gastquotum van 

8 atleten kreeg toegewezen, 1 per categorie. 

 

 
 

In totaal zullen 80 karateka’s (40 vrouwen en 40 mannen) deelnemen aan Tokyo 

2020 : 60 in kumite en 20 in kata. 

 

Nog eens 24 atleten kwalificeren zich voor Tokyo 2020 op het Olympisch Kwalificatie 

Toernooi in Parijs van 11-13 juni 2021, terwijl 12 extra Olympische deelnemers 

zullen worden toegewezen volgens continentale vertegenwoordiging. 

De laatste 4 karateka's zullen hun tickets naar Tokio krijgen op uitnodiging van de 

Tripartite Commission. 

 

De karatewedstrijden in Tokyo 2020 staan gepland van 5 tot 7 augustus 2021 in de 

iconische Nippon Budokan, waarbij op elke wedstrijddag de medailles zullen worden 

uitgereikt. 

 

 

 



Partners 
 

   
 

   

   

http://www.cuervoblanco.be
https://www.eggo.be/nl/home
http://www.tibecom.be/
http://www.springfun.be
http://www.mammamia.be/
http://chinacap.cluster013.ovh.net/
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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