
 

Samoerai nieuwsbrief –maart 2022 

 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

In de maand maart ’22 staan er enkele leuke clubactiviteiten op het programma die 

de gewone trainingen vervangen : de Carnavaltraining, de Familietraining en het 

clubkampioenschap kumite. 

 

Martiale groet, 

Bestuursorgaan Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 
 

Agenda - nieuws 

 

Agenda maart 2022 

 

Di 01/03/2022 : Carnavaltraining 

Za 05/03/2022 : Familietraining (Sportoase 09u30-11u00) 

Zo 06/03/2022 : Télévie Cup 2022 (Quaregnon) 

Za 19/03/2022 : Clubkampioenschap kumite 

 

Agenda april 2022 

 

Za 02/04/2022 : provinciale training VKF Vlaams-Brabant (Sporthal UCLL) 

Za 09/04/2022 : Gemeenschappelijke training (Sportoase 09u30-11u00) 

Van Ma 11/04/2022 tot en met Ma 18/04/2022 : Geen training – Paasverlof 

Za 16/04/2022 : VKA - voorbereidende stage danexamens (Berlaar) 

 

Stage Steven Da Costa – 13 maart 2022  

 

Absolute aanrader voor onze kumite mensen. Stage met Olympische en 

wereldkampioen WKF Steven Da Costa uit Frankrijk. 

 

Stuur een bericht naar Emiel Peeters (emiel.peeters@samoerai-leuven.be) om in te 

schrijven. 

 

mailto:emiel.peeters@samoerai-leuven.be


 

 
 

 

Carnavaltraining 

 

Dinsdag 1 maart 2022 – 18u30-19u30 – Sportcomplex Kessel-Lo 

 

Dit jaar houden we opnieuw een speciale carnavaltraining in de oefenzaal van 

Sportcomplex Kessel-Lo. 

 

Voor een keer mag je uw karatepak thuis laten : trek op dinsdag 1 maart 2022 je 

gekste kostuum aan en zet je zotste masker op en kom zo trainen ! 

 

Op deze dag is er dan geen training van 17u30 tot 18u30. 

De Carnavaltraining is voor alle graden samen van 18u30 tot 19u30. 

 

 



Gemeenschappelijke training 

 

Zaterdag 5 maart 2022 – Sportoase – 1 TRAINING van 09u30 tot 11u00 

 

Op zaterdag 5 maart 2022 organiseren wij terug onze jaarlijkse familietraining. 

Deze training gaat door van 09u30 tot 11u00 in Sportoase. 

 

Nodig je familieleden uit om te komen meetrainen : breng je ouders, broer, zus, 

opa, oma, enz. mee ! Die dag kan je familie gratis komen meetrainen en 

kennismaken met jouw favoriete sport. 

 

Opgelet : de training start die dag om 9u30 voor iedereen : alle graden 

trainen samen met hun familieleden op 1 gezamenlijke training tot 11u00. 

 

 

Clubkampioenschap kumite 

 

Dit jaar organiseren we opnieuw een clubkampioenschap kumite op zaterdag 

19 maart 2022. 
 

 
 

Voor iedereen de ideale manier om kennis te maken met kumite in wedstrijd-

verband of zich eens op een sportieve manier te meten onder de clubvrienden. 

Men wordt verdeeld in aparte groepen per leeftijd en/of gordel. 
 

Deelnemers : 
 

* Jeugd : vanaf gele gordel tot en met bruine gordel 

* Senioren : vanaf witte gordel tot en met bruine gordel 
 

Inschrijven : via onze website 
 

Praktische info : 
 

* Plaats : Sportoase – Polyvalente zaal 

* Aanwezigheid : vanaf 8u30 

* Aanvang wedstrijden : 9u00 (einde voorzien rond 12u30) 

* Categorieën zullen worden opgedeeld volgens inschrijvingen 

* Enkel voor clubleden 

* Iedere deelnemer ontvangt een aandenken 
 

Voor meer informatie kan u bij de trainers terecht. 
 

Die dag is er bijgevolg geen gewone training. 

 

https://www.samoerai-leuven.be/live2019/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=4246&Itemid=1080&year=2022&month=03&day=19&title=clubkampioenschap-kumite&uid=875466567cdc09258919dc9fd11dfa72&catids=81|82|83|86|89


 

 

Partners 
 

   
 

   
 

   
 

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