
 
Samoerai nieuwsbrief – mei 2017 

 
Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
Van 19 tot 21 mei 2017 gaan we op weekend in Oostduinkerke : schrijf nu snel in 
voor het te laat is ! 
 
In de maanden mei en juni vallen er regelmatig trainingen weg omwille van de 
clubexamens, feestdagen of omdat de sporthal gesloten is. Gelieve daarom de 
kalender in deze nieuwsbrief of op onze website te raadplegen. 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 
 

Kalender 
 
Agenda mei 2017 
 
Ma 01/05/2017 : geen training (feestdag) 
Za 13/05/2017 : 15e Open West-Brabantse karate kampioenschappen (Nederland) 
Zo 14/05/2017 : VKFM dangraadexamens 
 



Vr-Zo 19-21/05/2017 : Samoerai Weekend (Oostduinkerke) 
Za 20/05/2017 : geen training (weekend) 
Do 25/05/2017 : geen training (feestdag) 
 
Agenda juni 2017 
 
Za 03/06/2017 : clubexamen jeugd - witte & gele gordels (geen training) 
Ma 05/06/2017 : geen training (feestdag) 
Di 06/06/2017 : geen training (sporthal gesloten voor jaarlijks onderhoud) 
Za 10/06/2017 : clubexamen jeugd - vanaf oranje gordel (geen training) 
Di 13/06/2017 : geen training (sporthal gesloten voor jaarlijks onderhoud) 
Do 15/06/2017 : kadertraining vanaf 1e kyu (geen gewone training) 
Ma 19/06/2017 : clubexamen volwassenen & 35+ (geen training) 
Di 20/06/2017 : geen training (sporthal gesloten voor jaarlijks onderhoud) 
Di 27/06/2017 : geen training (sporthal gesloten voor jaarlijks onderhoud) 
 

 

 



Samoerai weekend 2017 
 
Vrijdag 19 mei tot zondag 21 mei 2017 
 
We gaan dit jaar opnieuw op weekend en deze keer trekken we naar de kust, 
nl. naar Oostduinkerke. We verblijven er in vakantiedomein Hoge Duin tussen 
de duinen, op enkele meters van het strand.  
 

INSCHRIJVEN : TEN LAATSTE 7 MEI 2017 
VIA DE WEBSITE 

 

Praktisch info : 
 

• deelname : jongeren en volwassen 
• prijs : € 125,00 per persoon 
• te betalen op rekeningnummer BE66 0010 5909 8843 met als mededeling 

“Samoerai Weekend 2017 + naam + aantal personen” 
• in de prijs begrepen : vervoer, maaltijden en activiteiten (zie programma) 
• meer info : Leon Letellier (leon.letellier@samoerai-leuven.be) of bij een van 

de andere bestuursleden 
• max. 60 personen 

 

 
 
Programma : 
 

 vrijdag 19 mei 2017 
 

• 18u00 : verzamelen op de parking van Sportcomplex Kessel-Lo 
• 18u15 : vertrek naar Oostduinkerke per autocar 
• 20u00 : aankomst, installeren en wat ravotten 

 
 zaterdag 20 mei 2017 

 
• Ontbijt 
• karatetraining 
• middageten 
• namiddagactiviteit 
• avondeten 
• amusement en plezier 

 
 zondag 21 mei 2017 

 
• Ontbijt 
• strandwandeling 
 

mailto:leon.letellier@samoerai-leuven.be


 
• middageten 
• namiddagactiviteit 
• rond 16u00 vertrek huiswaarts 
• aankomst rond 18u00 te Kessel-lo (parking Sportcomplex) 

 
Wat nemen we zeker mee : 
 

• Jeugd : ingevulde medische fiche – zie bijlage 
• Eventueel : klein hapje voor onderweg op vrijdag 
• Sportkledij : karate-uitrusting, zwemgerief, ravotkledij 
• toiletgerief en handdoeken 
• kussensloop en lakens of slaapzak 
• wandelschoenen of goede sportschoenen 
• sportieve en gemakkelijke kledij voor buitenactiviteiten 
• regenjasje en reservekledij 
• wat je verder nog nodig hebt voor 2 overnachtingen 
• eventueel wat zakgeld (op eigen verantwoordelijkheid) 
• GOED HUMEUR en vooral : veel zin om plezier te maken ! 

 
Verblijfadres : 
 
Bivakhuis Hoge Duin – De Sloep  
Kinderlaan 47 
8670 Oostduinkerke 
 

 

 
 



Bakkerij & patisserie Millet : 10% korting ! 
 

 
 
Bakkerij - Patisserie Millet bereidt brood, banket en ijs op traditionele, ambachtelijke 
wijze. In het atelier vervaardigt Patrick Millet samen met zijn team elke dag een 
ruim assortiment verse lekkernijen op basis van kwalitatieve producten. 
 
! Als clublid kan u nu genieten van een korting van 10% op uw aankopen ! 

 

 
 
In de winkel zorgen zijn echtgenote Iwona en medewerkers  voor een warme sfeer 
en een goede service. Zowel het interieur als de verpakkingen worden door hen 
bedacht en aangepast naargelang de gelegenheid of het seizoen. 
 



 
 
Bakkerij - Patisserie Millet gaat bovendien nog als één van de weinigen nog echt 
traditioneel te werk. Heerlijke broden, uitmuntende taartjes en de zoetste 
lekkernijen worden op die manier allemaal aan u voorgesteld in de beste bakkerij. 
Zo verzekeren zij u van een kwalitatief hoogstaand en lekker product, elke keer 
weer. 
 

 
 

 



 
 

Competitieresultaten 
 
Open de Luxembourg (Differdange) – 8 april 2017 
 

 
1e plaats : Connor Stalpaert (U18 -68kg) 
3e plaats : Rigo Dendas Rigo (U10 -30kg) 
3e plaats : Amir Khani (Senioren -67kg)  

 
 



1st International Amsterdam Karate Cup – 16 april 2017 
 

 
1e plaats : Amir Khani (Senioren -67kg) 

 
 
 

Partners 
 

   
 

http://www.chinacapital.be/
http://www.vriends.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.brittoflex-zonwering.be/
http://www.mammamia.be/
http://www.patisseriemillet.be/
http://www.immolight.be
http://www.tibecom.be/

