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Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
Na podiumplaatsen op het provinciaal en Vlaamse kampioenschap, zetten Marie 
Millet en Connor Stalpaert de kers(en) op de taart met een Belgische titel op het 
Belgisch kampioenschap multistijl te Namen op 26 februari 2017. Proficiat aan beide 
kampers voor deze mooie prestatie ! 
 
Ook aan alle andere kampers onze dank en felicitaties voor hun inzet en resultaten 
tijdens de voorbije maanden. 
 
Vergeet je zeker niet in te schrijven via onze website of bij de bestuursleden voor de 
jaarlijkse Samoerai-steakdag op zondag 19 maart 2017 ! 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 



 

Steakdag 2017 
 
Zondag 19 maart 2017 - van 12u tot 19u 
Parochiezaal Winksele-Delle (Mechelsesteenweg) 
 

 
 
Onze club organiseert op zondag 19 maart 2017 van 12u tot 19u, zijn 
jaarlijkse steakdag in de Parochiezaal te Winksele-Delle. Wij nodigen al onze 
sympathisanten, leden en hun vrienden en familie uit om lekker te komen 
eten en op deze wijze de club te ondersteunen. 
 
Op het menu aan € 16,00 : 
* steak natuur 
* steak provençaal 
* steak peperroom 
* steak champignonroom 
* steak witloofsaus 
* vol-au-vent 
* vegetarische steak 
 
Speciaal voor de kinderen aan € 9,00 : 
 
* kindersteak 
* vol-au-vent 
* 2 curryworsten 
* vegetarische kindersteak 
 



 
Alles met lekkere frietjes à volonté ! Er is tevens lekker dessert voorzien. 
 
Indien je wil inschrijven : 
 
* via onze website 
* kaarten te koop bij de bestuursleden 
* e-mail : ludo.binnard@samoerai-leuven.be 
Gelieve bij inschrijving uw menukeuze door te geven. 
 
Wij hopen u te mogen begroeten op deze dag ! 
 

 
 

 
 

Hoe inschrijven voor een activiteit of competitie ? 
 
Om in te schrijven voor een activiteit gaat u naar de website van onze club. 
 
* Klik in het menu op "Kalender" en op “evenement inschrijven (clubleden)” 
 

 
 
 

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


 
* Ga vervolgens naar de activiteit waarvoor u wenst in te schrijven en klik deze aan. 
 

 
 
* U wordt nu doorverwezen naar de inschrijvingspagina. 
 
* Vul al de gevraagde onderdelen in. 
 
* Bij deelname aan kumitecompetitie is het van groot belang dat u het juiste 
   gewicht doorgeeft. Een foutief gewicht kan als gevolg hebben dat deelname 
   aan een kampioenschap door de organisatie wordt geweigerd. 
 
* Accepteer de algemene voorwaarden door af te vinken. U kan ze lezen door op 
   de link te klikken. 
 

 
 
* Indien u al de vereiste gegevens hebt ingegeven klikt u op de knop "RESERVEER" 
 

 
 
* U zal een mail ontvangen met een overzicht van uw inschrijving. 
 
De trainers en/of bestuursleden hebben steeds het recht een inschrijving te 
weigeren. Indien u buiten de bevestigingsmail geen ander bericht ontvangt, is de 
inschrijving aanvaard zoals deze is ingegeven. 
 
Het verschuldigde bedrag dient ten laatste op de afsluitingsdag van de inschrijving 
overgemaakt te worden op rekeningnummer BE52 0015 3931 3309 (op naam van : 
KC Samoerai Leuven, A. Woutersstraat 150 - 3012 Wilsele) met als mededeling : 
"activiteit + naam". Indien het bedrag niet tijdig is overgemaakt, kan de inschrijving 
alsnog geannuleerd worden. 
 

 

Tegemoetkomingen lidgeld sportclubs 
 
Mutualiteit 
 
Sporten is gezond, dat weet iedereen. Daarom geven de meeste mutualiteiten per 
persoon een tegemoetkoming wanneer je aangesloten bent bij een sportclub. 
Breng het document mee en laat het invullen tijdens de training. 
Meer info bij je ziekenfonds ! 
 
Kortingsbon Tofsport Leuven 
 
Sport is een recht, iedereen moet aan sport kunnen doen. Maar niet iedereen heeft 
de kans om zich aan te sluiten bij een sportclub. Daarom tracht de Stad Leuven hier 
een handje toe te steken door subsidiëring onder de vorm van sportbons, 
aangeboden door de sportdienst. 
 



 
Elk lid van het gezin dat onder bepaalde voorwaarden valt, heeft recht op een 
sportbon. De voorwaarden kan je terugvinden op de website van Tofsport. 
 
Met de sportbon krijgt men een korting van 50% (beperkt tot een maximumwaarde 
van € 75,00) op het volledige lidgeld. Deze korting wordt toegekend door de club bij 
de betaling van jaarlijkse lidgeld. 
 

 
 
Praktische werkwijze : indien je in aanmerking komt, haal je sportbon op in het 
Tofsportloket (Naamsestraat 3, 3000 Leuven); de nodige bewijsstukken dienen daar 
te worden voorgelegd. 
Voor bijkomende informatie kan je steeds terecht bij het Tofsportloket. 
 
 

 
 

Clubkampioenschap kumite – 11 maart 2017 
 

 
 
Ook dit jaar is er een clubkampioenschap kumite voor de jeugd en de 
volwassenen op zaterdag 11 maart 2017. 
 
Voor iedereen de ideale manier om kennis te maken met kumite in 
wedstrijdverband of zich eens te meten onder de clubvrienden. Men wordt verdeeld 
in aparte groepen per leeftijd en/of gordel. 
 
 

http://www.tofsport.be/sportverenigingen/sportclubondersteuning/
http://www.tofsport.be/contact/


 
Deelnemen kan : 
 
* Jeugd : vanaf witte gordel (mits toelating trainer) tot en met bruine gordel 
* Senioren : vanaf witte gordel tot en met bruine gordel 
 
Praktische info : 
 
* Plaats : Sportoase – Polyvalente zaal 
* Aanwezigheid : vanaf 9u00 
* Aanvang wedstrijden : 9u30 (einde voorzien rond 12u30) 
* Categorieën zullen worden opgedeeld volgens inschrijvingen 
* Jongens/heren en meisjes/dames apart 
 
 
* Enkel voor clubleden 
* Iedere deelnemer ontvangt een aandenken 
* Die dag is er bijgevolg geen gewone training 
 
Voor meer informatie kan u bij trainers Guy en Leon terecht. 
 

!! Inschrijven : tot en met 8 maart 2017 via de website !! 
 
Veel succes en breng uw supporters mee ! 
 
 

 
 
 

Competitieresultaten 
 
Belgisch kampioenschap kata & kumite (BKF) - 26 februari 2017 
 

 
MARIE MILLET : 1e plaats - kata - miniemen meisjes 

CONNOR STALPAERT : 1e plaats - kumite - junioren heren (-68 kg) 
 
 
 



Maitoshi Kachi Trophy – 12 februari 2017 
 
Kata 
3e plaats : Chiara Vanrooy (prepupillen) 
3e plaats : Rigo Dendas (pupillen) 
2e plaats : Dawid Kostecki (preminiemen) 
2e plaats : Marie Millet (miniemen) 
 
Kumite 
3e plaats : Chiara Vanrooy (pupillen - plus) 
3e plaats : Rigo Dendas (pupillen - min) 
2e plaats : Dawid Kostecki (preminiemen - plus) 
3e plaats : Marie Millet (miniemen - min) 
3e plaats : Marwa Nassiri (kadetten - min) 
2e plaats : Jelena Lakovic (kadetten - plus) 
1e plaats : Kieran Stalpaert (junioren - min) 
3e plaats : Connor Stalpaert (junioren - plus) 
2e plaats : Amir Khani (senioren – min) 
2e plaats : Amir Khani (senioren – open) 
 
Tomodashi Cup – kumite - 19 februari 2017 
 

 
1e plaats : Chiara Vanrooy (meisjes – pupillen min) 

3e plaats : Rigo Dendas (jongens – pupillen 6 & 7 kyu) 
3e plaats : Mohamed Nassiri (jongens – preminiemen min) 
1e plaats : Dawid Kostecki (jongens – preminiemen plus) 

1e plaats : Marie Millet (meisjes – miniemen) 
2e plaats : Joppe Beersaerts (jongens – miniemen min) 

1e plaats : Marwa Nassiri (meisjes 14–17 jaar) 
2e plaats : Jelena Lakovic (meisjes 14–17 jaar) 

1e plaats : Bram Beersaerts (jongens – kadetten min) 
2e plaats : Vu Willems (jongens – scholieren) 

1e plaats : Lisa Bracke (dames – junioren/senioren) 
3e plaats : Melissa Dubois (dames – junioren/senioren) 

3e plaats : Dieter Verhaegen (heren – veteranen) 
 



 

Nieuws - kalender 
 
Agenda maart 2017 
 
Zo 19/03/2017 : Samoerai Steakdag 2017 
Za 11/03/2017 : Clubkampioenschap kumite (Sportoase) 
Zo 12/03/2017 : Zipangu Pro Cup (Neerpelt) 
 

 
 
Agenda april 2017 
 
Za 08/04/2017 : 9th Open de Luxembourg 
Za 22/04/2017 : 22e Internationaler Krokoyama-Cup 
 

 
 



 
 

 
 

Partners 
 

   
 

   
 

http://www.chinacapital.be/
http://www.vriends.be/
http://www.mammamia.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
http://www.immolight.be
http://www.tibecom.be/

