
 

Samoerai nieuwsbrief – maart 2020 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

Onze kampers deden het zeer goed op het Belgisch kampioenschap : ze behaalden 

er 9 podiumplaatsen. Proficiat aan alle kampers en coaches voor hun inzet en 

resultaten tijdens de voorbije competities. 

 

Zaterdag 14 maart 2020 gaat ons jaarlijks clubkampioenschap kumite door.  

 

In het kader van het 50-jarig bestaan van de club, organiseren we een speciale 

training onder leiding van topatleet Sajad Ganjzadeh uit Iran, de nummer 1 op de 

ranking van de World Karate Federation in de categorie ‘male kumite +84kg’. 

Sajad Ganjzadeh behaalde in 2019 acht podiumplaatsen op Karate1 Premier 

League en Karate1 Series A tornooien, was vice-wereldkampioen in 2018 en 

wereldkampioen in 2016. 

 

Vergeet je zeker ook niet in te schrijven via onze website of bij de bestuursleden 

voor de Samoerai Steakdag die doorgaat op zondag 3 mei 2020 ! 

 

Martiale groet, 

Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 



 
 
 

Kalender 

 

Agenda maart 2020 : 

 

Zo 08/03/2020 : Open Télévie Cup karate-do FFKAMA (Quaregnon) 

Za 14/03/2020 : Clubkampioenschap kumite (Sportoase Leuven) 

Za 21/03/2020 : Maitoshi Kachi Trophy (Ninove) 

Za 28/03/2020 : kumite seminar olv sensei Ganjzadeh Sajad (Sportoase Leuven) 

 

Agenda april 2020 : 

 

Do 09/04/2020 : Kadertraining 

Za 11/04/2020 : Familietraining 

Van Ma 13/04/2020 tot en met Zo 19/04/2020 : geen training (Paasverlof) 

Za 18/04/2020 : Rheinland-Pfalz Open 2020 (Koblenz - Duitsland) 

Zo 19/04/2020 : Beker van België Wadokai 

Za 25/04/2020 : Provinciale training VKF Vlaams-Brabant 

 

 
 

 

 

 



Clubkampioenschap kumite – 14 maart 2020 

 

Ook dit jaar een clubkampioenschap kumite voor de jeugd en de volwassenen op 

zaterdag 14 maart 2020. 
 

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. 

 

Deelnemen kan : 
 

* Jeugd : vanaf gele gordel 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 11 maart 2020 via de website !! 
 

Veel succes en breng uw supporters mee !  

 

 

Steakdag 2020 

 

Zondag 3 mei 2020 - van 12u tot 19u 

Parochiezaal Winksele-Delle (Mechelsesteenweg) 

 

Onze club organiseert op zondag 3 mei 2020 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. 

 

Kan je een handje komen helpen ? Neem dan contact op met Vladimir Lakovic 

(vladimir.lakovic@samoerai-leuven.be) of met een van de andere bestuursleden. 

 

Op het menu aan € 18,00 : 

* steak natuur 

* steak provençaal / peperroom / champignonroom / witloofsaus 

* vol-au-vent 

* vegetarische steak 

 

Speciaal voor de kinderen aan € 10,00 : 

 

* kindersteak 

* vol-au-vent 

* 2 curryworsten 

* vegetarische kindersteak 
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Alles met lekkere frietjes à volonté ! Er is tevens lekker dessert voorzien. 

 

Indien je wil inschrijven (Gelieve bij inschrijving uw menukeuze door te geven) : 

* via onze website 

* e-mail : ludo.binnard@samoerai-leuven.be 

 

Wij hopen u te mogen begroeten op deze dag ! 

 

 
 

 

 

Belgisch kampioenschap 

 

In ons jubileumjaar richtten we het Belgisch kampioenschap karate in op zondag 

23 februari 2020 en bouwden we de Leuvense Sportoase voor een dag om in een 

“karate-oase”. 

 

In totaal waren er 656 inschrijvingen in 58 categorieën, onderverdeeld per leeftijd 

en gewicht, van pupillen (vanaf 7 jaar) tot en met senioren en dit uit 75 

verschillende Belgische clubs. 

 

Niet alleen de organisatie was een succes, de kampers van onze club behaalden 

daarenboven ook nog 9 podiumplaatsen waarvan 3 nationale titels : 

 

 * Rigo Dendas : 1e plaats – kata - preminiemen jongens  

 * Jasper Cielen : 3e plaats – kumite - miniemen jongens (-47kg) 

 * Victoria Pauwels : 3e plaats – kumite - kadetten meisjes (-47 kg)  

 * Amel Bougrine : 1e plaats – kumite – kadetten meisjes (-54kg) 

 * Amina Bougrine : 2e plaats – kumite - kadetten meisjes (+54kg)  

 * Isshak Bouzahzah : 2e plaats – kumite - kadetten jongens (-52kg) 

 * Nesrine Bougrine : 2e plaats – kumite – junioren dames (+59 kg)  

 * Lisa Bracke : 3e plaats – kumite - senioren dames (-68kg)  

 * Michael Dasoul: 1e plaats – kumite - senioren heren (-60kg) 

 

Ook onze felicitaties aan Chiara, Kobe, Nele, Jonas, Jochen, Jelena en Lieven. 

Zij hebben allen hun best hebben gedaan en sommigen hebben maar net naast het 

podium gegrepen. Dank aan coaches Patrick, Rachid, Emiel en Connor voor de 

begeleiding en omkadering van onze atleten. 
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Scheidsrechters VKF-WKF 

 

Graziella Fiori, Lisa Bracke en Jelena Lakovic hebben de cursus VKF-WKF voor 

nieuwe scheidsrechters gevolgd en met succes hun examen afgelegd. 

 

Proficiat dames ! 

 

 
 

 

Resultaten clubexamens 

 

De voorbije weken gingen het clubexamen voor de volwassenen en voor de jeugd 

door. Hieronder de geslaagden die een hogere kyu-graad behaalden : 

 

 7e kyu 
 

Bourakadi Rayane (7++) 

Briers Trix 

Dahal Nalin 

El Yattioui Salaheddine 

Franken Ella 

Mostmans Elias 

Ochoa Rivera Camilo Javier 

Pelgrims Jannes 

Sapkota Aayush 

Sapkota Nirjal 

Skantzos Loukas 

Slagmolen Alex 

Snoeijs Paulien 

Zouhri Fatin 

Zouhri Nisrin 

Zouhri Tamir 

 

 



 

 6e kyu 
 

Abuzarifa Ahmed 

Colin Lowie 

Debast Arjun 

Di Bartolo Luca 

El Haouri Mohammed 

Malinouski Martin 

Nassiri Adam 

Pluymers Téo 

Tallon Ilias 

Vanhoovels Vic 

Willaert Frederik 

Yuze Li 

 

 5e kyu 
 

Berghs Olivia 

Caers Nele 

Dardouri Adam 

Fort Kobe 

Messaoud Meïssa 

Milloen Maarten 

Van Den Branden Yoni  

Van Schaeybroek Bert 

 

 4e kyu 
 

Dewinter Romeo 

Milloen Pieter 

Nassiri Bader 

 

 3e kyu 
 

Ryzhankou Artur 

 

 2e kyu 
 

Caers Jonas 

Cielen Jasper 

Dendas Rigo 

Evenepoel Jochen 

 

 1e kyu 
 

Fiori Graziella (examen 30/11/2019) 

Niemiro-Sznajder Aldona (examen 30/11/2019) 

 

 

 

 

 



Competitieresultaten 

 

3e Shot United Cup (Ham) – 9 februari 2020 
 

 
2e plaats : Téo Pluymers – kata U8 jongens 

 

 
3e plaats : Meïssa Messaoud – kata U10 meisjes 

3e plaats : Kobe Fort – kata U12 jongens 

3e plaats : Jochen Evenepoel – kata U14 jongens 



 

 
3e plaats : Jochen Evenepoel – kumite U14 jongens min 

3e plaats : Rayane Bourakadi – kumite U14 jongens min 

3e plaats : Yessin Messaoud – kumite U14 jongens plus 

 

 

 

Partners 
 

   
 

http://www.cuervoblanco.be
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 
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