
Samoerai nieuwsbrief – november 2017 
 
Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
 
Op 5 november 2017 organiseren wij voor de twaalfde maal het International 
Belgian Open. Dit jaar zijn er 520 deelnemers uit 16 verschillende landen 
ingeschreven en werken we op 5 wedstrijdvloeren. 
 
U kan nog een handje komen toesteken om de zaal klaar te zetten op zaterdag 
4 november 2017 om 17u30 in Sportoase. Alle hulp is welkom ! 
 
Op zaterdag 25 november 2017 is er opnieuw ons clubkampioenschap kata : 
deelnemen is de boodschap ! 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 
 

 
 
 
 
 
 



Kalender 
 
Agenda november 2017 
 
Wo 01/11/2017 : geen training (feestdag) 
Zo 05/11/2017 : Belgian Open 2017 
Za 11/11/2017 : geen training (feestdag) 
Za 11/11/2017 : Open International de la Province de Liège 
Zo 12/11/2017 : Beker van 't Kamp 2017 (Leopoldsburg) 
Za 25/11/2017 : Clubkampioenschap kata (Sportoase) 
Zo 26/11/2017 : Beker van Oostkamp 2017 
 
Agenda december 2017 
 
Za 02/12/2017 : Battle of the teams (Rotterdam - Nederland) 
Do 07/12/2017 : kadertraining (vanaf 1e kyu) - geen gewone training die dag 
Zo 10/12/2017 : VKA dangraadexamens (Brugge) 
Za 16/12/2017 : 11e Internationale Karate Cup Sittard (Nederland) 
Zo 31/12/2017 : 20e Eindejaarscorrida Leuven 
Za 23/12/2017 t/m di 02/01/2018 : geen training 
 
Katatraining woensdag 17u00-18u00 
 
Daar de zaal niet beschikbaar is op dit tijdstip gedurende 4 maanden, zullen deze 
trainingen van november 2017 tot en met 27 februari 2018 niet kunnen doorgaan 
op woensdag van 17u00 tot 18u00. 
 
De katatrainingen worden van 4 november 2017 tot en met 24 februari 2018 
voorlopig verplaatst naar zaterdag van 12u00 tot 12u30, ook in onze dojo 
in Sportoase. 
 
Vanaf 28 februari 2018 zullen deze trainingen terug doorgaan op woensdag 
van 17u00 tot 18u00. 
 
De normale training van woensdag van 18u00 tot 19u00 in Sportoase onder leiding 
van sempai Guy Lermusiaux blijft verderlopen zoals voorheen. 
 

 
 

Clubkampioenschap kata 
 
Zaterdag 25 november 2017 
 
Op zaterdag 25 november 2017 organiseren we opnieuw een clubkampioenschap 
kata voor de jeugd en voor de volwassenen (en 35+). 
Ideaal voor onze beginners om eens deel te nemen aan een eerste katacompetitie 
of als eventuele voorbereiding op latere tornooien. Men wordt verdeeld in aparte 
groepen per graad. Enkel voor clubleden ! 
 
Die dag is er bijgevolg geen gewone training. 
 
Praktische info : 
* Plaats : Sportoase – Polyvalente zaal 
* Aanwezigheid deelnemers : 9u00 
* Aanvang : 9u30 (einde ± 12u00) 
 
* Categorieën (afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen reeksen 
samengevoegd worden) : 
 
- Jeugd 
* witte gordels 
* gele gordels 



* oranje 
* groene + blauwe gordels 
* bruine gordels 
 
- Volwassenen : 
* witte tot en met oranje gordels 
* vanaf groene gordel 
 

 
 
Voor meer informatie kan u bij trainers Guy en Leon terecht. 
 

! Inschrijven : via de website ten laatste op 22 november 2017 ! 
 
Supporters zijn welkom en wij wensen iedereen veel plezier en succes toe ! 
 

 
 

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 € 

 
Hoe bestellen ? 

Bij bestuurslid Ludo Binnard of mail uw bestelling door naar : 
ludo.binnard@samoerai-leuven.be 

 
 

Eindejaarscorrida Leuven 
 

 
 
Opnieuw lopen we de corrida door het centrum van Leuven ! 
Samen lopen we 4km, een afstand die iedereen in de benen heeft. Je hoeft dus 
geen getrainde hardloper te zijn om de finish te halen. 
 
 



 
We rekenen als club op jouw sportieve inzet ! Zowel jong, oud als ouders. 
 
* Wanneer : zondag 31 december 
* Hoe laat : 9u30 (start Bondgenotenlaan & aankomst Mgr. Ladeuzeplein) 
* Afstand : 4 km 
* Prijs : € 10,00 
 
Meer info : bij sempai Rachid Haevelaerts 
 
Inschrijven : vóór 27 november 2017 via e-mail naar het volgende adres : 
rachid.haevelaerts@samoerai-leuven.be 
 

 
 

Competitieresultaten 
 
International Banzai Cup Open 2017 – kata (Berlijn) – 8 oktober 2017 
 

 
1e plaats : Rigo Dendas - Kata Individual male U10 

 
 
 
 
 



 
Beker van Hoeselt - kumite - 29 oktober 2017 
 

 
1e plaats : Chiara Vanrooy (meisjes 8/9 jaar - plus) 

1e plaats : Marwa Nassiri (meisjes 14/15 - plus) 
1e plaats : Bram Beersaerts (jongens 14/15 - min) 

1e plaats : Amir Khani (senioren heren - min) 
2e plaats : Jasper Cielen (jongens 10/11 - min) 
2e plaats : Marie Millet (meisjes 14/15 - min) 

2e plaats : Connor Stalpaert (senioren heren - min) 
3e plaats : Rigo Dendas (jongens 8/9 - min) 

3e plaats : Dawid Kostecki (jongens 10/11 - plus) 
3e plaats : Jelena Lakovic (meisjes 16/17 - open) 
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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. 
 


