
 

Samoerai nieuwsbrief – mei 2019 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

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 2019 

 

Wo 01/05/2019 : geen training (feestdag) 

Za 04/05/2019 : geen training (Samoerai Weekend) 

Vr-Zo 03-05/05/2019 : Samoerai Weekend (Xhoris) 

Zo 19/05/2019 : Shodan Shiken leerschool VKA (Brugge) 

Za 25/05/2019 : Belgische Beker Wadokai (Paturages) 

Do 30/05/2019 : geen training (feestdag) 

 



Agenda juni 2019 

 

Ma 10/06/2019 :geen training (sporthal gesloten) 

Di 11/06/2019 : geen training (sporthal gesloten wegens jaarlijks onderhoud) 

Za 15/06/2019 : Samoerai BBQ 2019 

Za 15/06/2019 : clubexamen jeugd - vanaf oranje gordel 

Ma 17/06/2019 : clubexamen volwassenen & 35+ (witte t/m oranje gordels) 

Di 18/06/2019 : geen training (sporthal gesloten wegens jaarlijks onderhoud) 

Za 22/06/2019 : clubexamen jeugd - witte & gele gordels 

Ma 24/06/2019 : clubexamen volwassenen & 35+ (vanaf groene gordel) 

Di 25/06/2019 : geen training (sporthal gesloten wegens jaarlijks onderhoud) 

Do 27/06/2019 : Algemene ledenvergadering 

 

 

 

Clubkampioenschap kumite - resultaten 

 

Clubkampioenschap kumite – 30 maart 2019 

Wij danken alle kampers voor hun deelname en hun inzet. De foto’s kan je 

terugvinden op onze website. 

 

 
meisjes t/m 9 jaar : 

1e plaats : Chiara Vanrooy 

2e plaats : Nele Caers 

3e plaatsen : Meïssa Messaoud & Clara Snaet 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipOHYsORtp_I2as5Nqz8jiYnWG7oYpo7kP6py9RcIqTZa7aEpT3b3kUFzperFFoQZQ?key=U25fMUdSYml3MHFabXFQVGtZYkVwMzduLUtmMkNn


 
jongens t/m 8 jaar : 

1e plaats : Martin Malinouski 

2e plaats : Adam Nassiri 

3e plaats : Sam Van Schaeybroeck 
 

 
meisjes t/m 12 jaar : 

1e plaats : Katharina Weets 

2e plaats : Mirthe De Wijngaert 

3e plaats : Maya Denruyter 

 



 
jongens t/m 12 jaar – lagere gordels : 

1e plaats : Bader Nassiri 

2e plaats : Arik Derden 

3e plaatsen : Arne Bulteel & Adam Dardouri 

 

 
jongens t/m 12 jaar – hogere gordels : 

1e plaats : Rigo Dendas 

2e plaats : Jonas Caers 

3e plaatsen : Yessin Messaoud & Jasper Cielen 
 



 
jongens t/m 17 jaar : 

1e plaats : Alexandre Peixoto 

2e plaats : Marwane El Mahmoudi 

3e plaats : Ismail Abuzarifa & Khalil Abuzarifa 
 

 
heren t/m groene gordel : 

1e plaats : Bert Van Schaeybroeck & 2e plaats : Kris Staes 

 



 
heren t/m bruine gordel : 

1e plaats : Dieter Verhaegen 

2e plaats : Vu Willems 

3e plaats : Adri Van der Vurst & Erwin Vloebergh 

 

 

Sporttassen Samoerai Leuven 

 

Bestel nu een rugzakje of sporttas met het logo van de club en met je eigen 

naam of voornaam. Hieronder de verschillende modellen; het logo en/of uw 

(voor)naam zullen in witte opdruk zijn met de zwarte achtergrond van de tas. 
 

RUGZAKJE 

 
Kleur : zwart 

Afmetingen : 32x42x12 cm - Bedrukking : vooraan 

Prijs : € 14,00 

 



 

 

SPORTZAKKEN 

  

De sportzak (zonder wieltjes) is ideaal voor de regelmatige sporter en biedt plaats 

voor de sportkledij en douchegerief. 

Deze zak heeft ook een afzonderlijke plaats om de schoenen in op te bergen. 

Kleur : zwart 

Afmetingen : 62x29x30 cm (maat 1) of 55x29x30 cm (maat 2) 

Bedrukking : bovenaan 

Prijzen : maat 1 = € 25,00 / maat 2 : € 23,00 

 

 

GROTE SPORTZAK MET WIELTJES 

 
De grote sportzak met wieltjes is perfect voor de sporters onder ons die 

regelmatig mee doen aan tornooien en biedt voldoende plaats voor sportkledij, 

bescherming, douchegerief en reservekledij. 

Kleur : zwart 

Afmetingen : 70x30x31 cm 

Bedrukking : bovenaan 

Prijs : € 42,00 

 

Hoe bestellen ? 

Bij een van de bestuursleden of stuur uw bestelling via email door naar : 

ludo.binnard@samoerai-leuven.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ludo.binnard@samoerai-leuven.be


Competitieresultaten 

 

Warriors Cup (Herstal) – 7 april 2019 

 

 
Rigo Dendas : 1e plaats kata 

Chiara Vanrooy : 2e plaats kumite 

Marie Millet : 2e plaats kata + 1e plaats kumite 

Lisa Bracke : 1e plaats kata + 2e plaats kumite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partners 
 

    
 

    
 

   

http://www.cool-technics.be
https://www.eggo.be/nl/home
http://www.tibecom.be/
http://www.patisseriemillet.be/
http://www.mammamia.be/
http://www.chinacapital.be/
https://www.vegasreclame.be/


     
 

 

Secretariaat : Zavelberg 8 – 3000 Leuven - Ondernemingsnr. 428.660.618 

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/of op website. 

 

file:///C:/Users/Ludo/Documents/Samoerai/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief/www.samoerai-leuven.be
mailto:nieuwsbrief@samoerai-leuven.be
http://www.axistravel.be

