
 

Samoerai nieuwsbrief – juni 2022 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

Op zaterdag 4 juni 2022 organiseren we een exclusieve stage met sensei Junior 

Lefevre. Mis deze unieke kans niet om deel te nemen aan een training onder leiding 

van deze toptrainer ! 

 

Onze club behaalde in de maand mei een karrevracht aan medailles op het Belgisch 

kampioenschap en op het Vlaams kampioenschap en bewijst hiermee dat ze nog 

steeds tot de beste clubs behoort in België en Vlaanderen. 

 

In de maand juni zijn er verschillende dagen waarop er geen training is omwille van 

sluiting van de sporthal of een vervangende activiteit zoals de clubexamens. Zie de 

kalender in deze nieuwsbrief of op onze website 

 

Martiale groet, 

Bestuursorgaan Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 



 

 

Agenda - nieuws 

 

Agenda juni 2022 

 

Za 04/06/2022 : geen training van 9u30 tot 12u00 – vervangen door stage 

Za 04/06/2022 : stage sensei Junior Lefevre - 14u00-16u00 - Sportoase 

Zo 05/06/2022 : Belgium Wadokai Karate Cup (Rotheux) 

Ma 06/06/2022 : Geen training (feestdag) 

Za 11/06/2022 : Clubexamen jeugd - vanaf oranje gordel 

Di 14/06/2022 : Geen training (sporthal gesloten) 

Za 18/06/2022 : Clubexamen jeugd - witte & gele gordels 

Ma 20/06/2022 : Clubexamen volwassenen 

Di 21/06/2022 : Geen training (sporthal gesloten) 

Di 28/06/2022 : Geen training (sporthal gesloten) 

 

 
 

 

 



 

Stage met sensei Junior Lefevre 

 

Zaterdag 4 juni 2022 – 14u00-16u00 - Arena Sportoase Leuven 

 

 
 

Sensei Junior Lefevre is ex-clublid, is voormalig Europees en wereldkampioen in 

het kumite maar hij behaalde ook in het kata verschillende ereplaatsen en maar 

liefst 27 nationale titels. 

 

De laatste jaren geeft hij stages en trainingen over de hele wereld, is hij onder meer 

actief als nationaal coach van verschillende landen en als persoonlijke trainer van  

enkele huidige Olympische, wereld- en Europese kampioenen. 

 

Heel uitzonderlijk zal hij een stage komen geven in onze club van 14u00 tot 

16u00 in de Arena in Sportoase Leuven. 

 

Mis deze unieke kans niet : deze stage is voor alle leden en wordt gratis 

aangeboden door de club ! 

 

Er zal die dag dan geen training zijn in de voormiddag. 

 

 



Belgisch en Vlaams kampioenschap 2022 

 

Op 7 mei 2022 ging in Luik het Belgisch kampioenschap karate door. 

Samoerai Leuven behaalde er 13 podiumplaatsen. Vier kampers van onze club 

mochten plaatsnemen op de hoogste podiumplaats en behaalden de Belgische titel. 

Verder werden er nog 2 zilveren en 7 bronzen medailles behaald op dit nationale 

kampioenschap. 
 

Op 15 mei 2022 ging het Vlaamse kampioenschap door in Aartselaar. 

Hier werden er door Samoerai Leuven maar liefst 6 Vlaamse titels 

behaald, samen met nog 7 tweede plaatsen en 11 derde plaatsen. 
 

Tijdens de Coronapandemie waren er gedurende de voorbije 2 jaar nauwelijks 

wedstrijden in de karatesport en daarom waren deze twee kampioenschappen erg 

belangrijk voor de club. De resultaten op deze twee kampioenschappen zijn voor 

onze club de bevestiging dat wij nog steeds tot de top van Vlaanderen en België 

behoren. 
 

Belgisch kampioenschap (Belgische Karate Federatie) – 07 mei 2022 
 

3e plaats : Nele Caers – kata preminiemen meisjes 

3e plaats : Jonas Caers  – kumite kadetten jongens (-70kg) 

3e plaats: Victoria Pauwels - kumite junioren dames (-48kg) 

1e plaats : Amel Bougrine - kumite junioren dames (-53kg) 

2e plaats : Amina Bougrine - kumite junioren dames (-59kg) 

1e plaats : Nesrine Bougrine - kumite U21 dames (-68kg) 

1e plaats : Nesrine Bougrine - kumite senioren dames (-68kg) 

3e plaats : Lieven Pauwels - kumite U21 heren (-75kg) 

3e plaats : Lieven Pauwels - kumite senioren heren (-75kg) 

3e plaats : Jelena Lakovic - kumite U21 dames (+68kg) 

3e plaats : Jelena Lakovic - kumite senioren dames (+68kg) 

2e plaats : Michael Dasoul - kumite senioren heren (-60kg) 

1e plaats : Anouar Bougrine - kumite senioren heren (-84kg) 

 

Vlaams kampioenschap (Vlaamse Karate Federatie) – 15 mei 2022 
 

Kata : 

3e plaats : Elias Ekstrand - pupillen jongens 

3e plaats : Téo Pluymers - pupillen jongens 

3e plaats : Nele Caers - preminiemen meisjes 

2e plaats : Kobe Fort - miniemen jongens 

2e plaats : Jonas Caers - kadetten jongens 

3e plaats : Jochen Evenepoel - kadetten jongens 

3e plaats : Lisa Bracke - senioren dames 

3e plaats : Team -14 jaar (Yuna Vandecauter – Kobe Fort – Nele Caers) 

3e plaats : Team +14 jaar (Jonas Caers – Jochen Evenepoel – Jasper Cielen) 
 

Kumite : 

1e plaats : Amir Zaroili – pupillen jongens (plus categorie) 

2e plaats : Casper Taminau - pupillen jongens (plus categorie) 

2e plaats : Mohammed El Haouri - preminiemen jongens (min categorie) 

3e plaats : Adam Nassiri - preminiemen jongen (min categorie) 

2e plaats : Sion Margai - miniemen jongens (min categorie) 

1e plaats : Jasper Cielen - kadetten jongens (plus categorie) 

2e plaats : Jonas Caers - kadetten jongens (plus categorie) 

1e plaats : Amina Bougrine - junioren meisjes (min categorie) 

2e plaats : Amel Bougrine - junioren meisjes (min categorie) 

3e plaats : Victoria Pauwels - junioren meisjes (min categorie) 

1e plaats : Isshak Bouzahzah - junioren jongens (min categorie) 

1e plaats : Amir Khani - senioren heren (min categorie) 

1e plaats : Lieven Pauwels - senioren heren (plus categorie) 

3e plaats : Jelena Lakovic - senioren dames (plus categorie) 

3e plaats : Lisa Bracke - senioren dames (plus categorie) 

 



 

 

Clubexamens 

 

 
 

Examen jeugd – vanaf oranje gordel – 11/06/2022 – 9u30-12u30 

 

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

De kandidaten die mogen deelnemen zullen allen persoonlijk een email krijgen met 

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

 

Examen jeugd – witte & gele gordels – 18/06/2022 – 9u30-12u30 

 

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

De kandidaten die mogen deelnemen zullen allen persoonlijk een email krijgen met 

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

 

Examen volwassenen – 20/016/2022 – 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). 

 

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 

* breng uw vergunningsboekje (VKF) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bert.lemmens@samoerai-leuven.be


 
 

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

met de lesgevers. 

 

 

Competitieresultaten 

 

WW Cup (Puderbach - Duitsland) - 22 mei 2022 (VKF selectie) 
 

1e plaats : Dames team - kumite U18 (Victoria Pauwels-Pia Swarup-Tess Vervoort) 

3e plaats : Victoria Pauwels - kumite U18 (-48kg) 

3e plaats : Isshak Bouzahzah – kumite U18 (-61kg) 

 

 

 

Partners 
 

   
 

http://chinacap.cluster013.ovh.net/
https://www.eggo.be/nl/home


   
 

   
 

   

 

 

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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http://www.tibecom.be/
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http://www.pwsverzekeringen.be
https://www.facebook.com/SamoeraiLeuven


 


