
 

Samoerai nieuwsbrief – maart 2023 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

Op 4 maart 2023 is het onze familietraining en op 25 maart 2023 zal het 

clubkampioenschap kumite doorgaan. 

 

Op zaterdag 22 april 2023 organiseren wij een “Italiaanse eetdag” en wij nodigen 

u dan ook graag uit om samen met uw vrienden en familie lekker te komen eten en 

op deze wijze de club te ondersteunen. Inschrijven kan via onze website ! 

 

Martiale groet, 

Bestuursorgaan Karateclub Samoerai Leuven vzw 
 

 
 



Agenda - nieuws 

 

Agenda maart 2023 
 

Za 04/03/2023 : Familietraining (Sportoase 09u30-11u00) 

Za 11/03/2023 : Beker van Pelt 2023 (kata) 

Zo 19/03/2023 : Maitoshi Kachi Trophy (Geraardsbergen) 

Za 25/03/2023 : Clubkampioenschap kumite (Sportoase Leuven) 

 

Agenda april 2023 
 

Van Ma 03/04/2023 tot en met Ma 10/04/2023 : geen training - Paasverlof 

Za 22/04/2023: Samoerai Italiaanse eetdag – geen training 

Za 29/04/2023 : provinciale training Vlaams-Brabant (Heverlee - Sporthal UCLL) 

 

 

Samoerai eetdag – 22 april 2023 

 

Op zaterdag 22 april 2023 organiseert de club een “Italiaanse Eetdag” in de 

Parochiezaal te Winksele-Delle. Die dag draait alles rond lekkere “spaghetti Fiori”, 

vers en in-huis bereid volgens authentiek recept. 
 

Wij nodigen u dan ook graag uit en verwachten iedereen om samen met vrienden 

en familie lekker te komen eten en op deze wijze de club te ondersteunen. 
 

Op het menu : 
 

 spaghetti bolognese (al Ragù) : € 14,00 

 spaghetti 4 kazen (quattro formaggi) : € 12,00 

 kinderspaghetti : € 10,00 

 aangepaste dranken en dessert 
 

Inschrijven : via onze website of e-mail aan : ludo.binnard@samoerai-leuven.be 
 

 
 

https://www.samoerai-leuven.be/2022/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=4297&Itemid=177&year=2023&month=04&day=22&title=italiaanse-eetdag&uid=&catids=12,81,82,83,84,86,88,89&filter_reset=1
mailto:ludo.binnard@samoerai-leuven.be


 

Familietraining – 4 maart 2023 

 

Zaterdag 4 maart 2023 – Sportoase – 1 TRAINING van 09u30 tot 11u00 

 

Op zaterdag 4 maart 2023 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 – 25 maart 2023 

 

Ons clubkampioenschap is 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 voor 23 maart 2023 
 

Praktische info : 
 

* Plaats : Sportoase Leuven – Polyvalente zaal 

* Aanwezigheid : vanaf 9u00 

* Aanvang wedstrijden : 9u30 (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. 

 
 

Partners 
 

   
 

https://www.samoerai-leuven.be/2022/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=4296&Itemid=177&year=2023&month=03&day=25&title=clubkampioenschap-kumite&uid=&catids=12,81,82,83,84,86,88,89&filter_reset=1
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 

file:///C:/Users/Ludo/Documents/Samoerai/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief/www.samoerai-leuven.be
mailto:nieuwsbrief@samoerai-leuven.be
http://www.tibecom.be/
http://www.springfun.be
http://www.mammamia.be/
http://www.pwsverzekeringen.be
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083995942597
https://www.facebook.com/SamoeraiLeuven

