
 

Samoerai nieuwsbrief – mei 2021 

 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

De Coronamaatregelen voor sportclubs werden opnieuw verlengd, met een 

versoepeling vanaf 8 mei 2021 : georganiseerde sportactiviteiten zullen dan buiten 

kunnen doorgaan voor alle leeftijden in groepen van maximum 25 personen 

(exclusief begeleiders), onder voorbehoud van gunstige coronacijfers uiteraard. 

 

In de loop van de maand juni 2021 zou er dan overwogen worden om indoor 

sportinfrastructuur terug open te stellen voor iedereen. 

 

Ook in mei 2021 werken wij dus verder met het alternerend systeem zoals de vorige 

maanden en met de inschrijvingen voor de trainingen via onze website. 

 

Martiale groet, 

Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 
 

Agenda 

 

Clubexamens juni 2021 

 

De examens zullen zeker worden afgenomen voor alle groepen, aangepast aan de 

dan geldende Coronamaatregelen. Meer gedetailleerde info volgt nog. 
 

De volgende clubexamens werden vastgelegd op : 

 



 

Za 05/06/2021 : jeugd tot en met 12 jaar - vanaf oranje gordel (Sportoase) 

Za 12/06/2021 : jeugd tot en met 12 jaar - witte & gele gordels (Sportoase) 

Za 19/06/2021 : jeugd van 13 tot en met 18 jarigen (09u30-10u30 - Sportkot) 

Za 19/06/2021 : volwassenen & 35+ (11u00-12u00 - Sportkot) 

 

Shodan Shiken – leerschool VKA 
 

Het Shodan Shiken examen van VKA zal doorgaan op zondag 4 juli 2021 te Brugge. 

 

Geen training wegens feestdagen in mei 2021 
 

Do 13/05/2021 : feestdag (OLH Hemelvaart) 

Ma 24/05/2021 : feestdag (Pinkstermaandag) 

 

Zomerstop 2021 
 

Wij beperken de zomerstop dit jaar tot slechts 1 maand in plaats van 2 maanden : 

van 1 juli 2021 tot en met 1 augustus 2021 zal er geen training zijn. 

Vanaf 2 augustus 2021 zullen wij de trainingen geleidelijk aan terug opstarten, 

uiteraard afhankelijk van de Coronamaatregelen. 

 

 

Carrefour: steun je sportclub met de Rode Duivels 

 

 
 

Carrefour lanceert een actie om sportclubs  te ondersteunen in deze moeilijke 

tijden. Vanaf 5 mei 2021 tot en met 12 juli 2021 krijgt elke klant per aankoopschijf 

van € 20,00 telkens 1 steuncode. Deze steuncodes kan je doneren aan onze club 

en met deze steuncodes kunnen sportclubs onder meer sportmateriaal bestellen. 

 



 

Hoe werkt het ? 

 

Spaar steuncodes : van 5 mei 2021 tot 12 juli 2021 ontvangt u een steuncode bij 

elke aankoop van € 20,00 aan deelnemende producten in uw Carrefour-winkel of 

op Carrefour.eu 

 

Doneer steuncodes aan je favoriete sportclub : scan de QR-code of voer de 

code (aangegeven onder de QR-code) in op deze website in vóór 16 augustus 2021 

en steun zo de club. Je kan ook de ‘Steun je Sportclub’ app gebruiken. 

 

 
 

 
 

 

Karate 1 Premier League - Lissabon 2021 

 

Van vrijdag 30 april tot zondag 2 mei 2021 ging de Karate 1 Premier League door 

in Lissabon (Portugal). Net zoals in Istanbul vorige maand, namen er opnieuw 4 

clubleden aan deel. 

 

 

https://steunjesportclub.carrefour.eu/participatingcommunities


 

Michael Dasoul (heren -60kg) verliest in de eerste ronde nipt tegen de latere 

poulewinnaar Aboeitta Karim (Egypte) met 1-2. De Egyptenaar geraakt echter niet 

in de finale, waardoor Michael is uitgeschakeld. 

 

Amir Khani (heren -67kg) verliest in de eerste ronde met 6-3 van Krautsou 

Artsiom (Wit-Rusland) die vervolgens uitgeschakeld wordt in de tweede ronde. 

 

Anouar Bougrine (heren -84kg) wint in de tweede ronde met 4-2 van 

trainingspartner Da Costa Jessie (Frankrijk). In de derde ronde verliest hij van 

Hasanov Turgut (Azerbeidjan) met 2-4, die er de volgende ronde uitgaat. 

 

Nesrine Bougrine (dames -68kg) wint haar eerste ronde met 6-2 van Schroeter 

Madeleine (Duitsland). In de tweede ronde neemt ze de maat van Makyan Anita 

(Armenië) met 5-3. In de derde ronde verliest ze met 0-4 tegen de Franse topper 

Agier Alizee (nummer 8 op de WKF ranking), die wordt uitgeschakeld in de volgende 

ronde. 

 

 

 

Partners 
 

   
 

   

http://www.cuervoblanco.be
https://www.eggo.be/nl/home
http://www.tibecom.be/
http://www.springfun.be
http://www.mammamia.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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