
 

Samoerai nieuwsbrief – november 2018 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

Twee karateka’s van onze club zullen deelnemen aan het wereldkampioenschap 

karate voor senioren te Spanje van 6 tot 11 november 2018, georganiseerd door de 

World Karate Federation. Wij wensen beide kampers veel succes toe ! 

 

Op zaterdag 24 november 2018 is er opnieuw ons jaarlijks clubkampioenschap 

kata : schrijf je in ! 

 

In de maand november zijn er enkele dagen waarop er geen training is omwille van 

sluiting van de sporthal, feestdagen of vervangende activiteiten. Zie de kalender in 

deze nieuwsbrief of op onze website. 

 

Martiale groet, 

Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 
 

Kalender 

 

Agenda november 2018 
 

Do 01/11/2018 : geen training - sporthal gesloten (Allerheiligen) 

Za 03/11/2018 : geen training – herfstvakantie 

Ma-Zo 05-11/11/2018 : 24th Senior World Championships (Madrid) 

Za 17/11/2018 : geen training (competities) 

Za 17/11/2018 : Beker van Kortenberg 2018 (kata)  

Za 17/11/2018 : Open International de la Province de Liège - kumite (Herstal) 

Zo 18/11/2018 : Open International de la Province de Liège - kata (Herstal) 

Za 24/11/2018 : clubkampioenschap kata (Sportoase) 

Zo 25/11/2018 : Beker van Oostkamp (kata) 

 

Agenda december 2018 

 

Za 01/12/2018 : Battle of the teams (Rotterdam) 

Do 06/12/2018 : Kadertraining 

Za 08/12/2018 : Sinterklaastraining 



 

Za 15/12/2018 : Provinciale training VKF Vlaams-Brabant 

Za 15/12/2018 : 12th Karate Cup Sittard 

Za 22/12/2018 tot en met Do 03/01/2019 : geen training - Kerstvakantie 

Zo 30/12/2018 : 21e Eindejaarscorrida Leuven 

 

 

Data volgende clubexamens 

 

Ma 14/01/2019 : clubexamen volwassenen & 35+ - vanaf groene gordel 

Za 19/01/2019 : clubexamen jeugd - vanaf oranje gordel 

Ma 21/01/2019 : clubexamen volwassenen & 35+ - witte t/m oranje gordels 

Za 02/02/2019 : clubexamen jeugd - witte & gele gordels 

 

 

 
 

 

 

 



Clubkampioenschap kata 

 

Op zaterdag 24 november 2018 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 
 

- 35+ : 

* 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 21 november 2018 ! 
 

Supporters zijn welkom en wij wensen iedereen veel plezier en succes toe ! 

 

 

24th Karate World Championships 

 

 
 

Twee karateka’s van Karateclub Samoerai Leuven zijn geselecteerd voor het 

Wereldkampioenschap karate te Spanje van 6 tot 11 november 2018, georganiseerd 

door de World Karate Federation (WKF). In totaal nemen er 1117 atleten deel uit 

140 verschillende landen. Dit wereldkampioenschap is voor velen een belangrijke 

test met het oog op kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio in 2020, 

nu dat karate ook Olympische sport is geworden. 

 

Van onze club werden er twee leden geselecteerd om deel te nemen aan dit 

kampioenschap : Michael Dasoul (kumite -60kg) en Amir Khani (kumite -67 kg). 

 



 

 
 

Zij behoren tot de top van de Vlaamse en Belgische karatesport en werden 

geselecteerd op basis van hun plaats op de wereldranking van de World Karate 

Federation en hun ranking in de Karate1 Premier League. Om hoog op deze 

rankings te geraken, behaalden zij goede resultaten op internationaal erkende 

tornooien van de World Karate Federation zoals de ‘Karate1 Premier League’ en de 

‘Karate1 Series A’ (aan de ‘Karate1 Premier League’ neemt enkel de top 64 van de 

wereld deel). 

 

Amir behaalde dit jaar een 3e plaats op de ‘Premier League Paris 2018’ en staat op 

de 40e plaats op de WKF wereldranking. Daarenboven won hij in september 2018 

als voorbereiding de selectiewedstrijd ‘Lion Cup 2018’ in Luxemburg en werd hij 

tweede op de ‘Banzai Cup Open 2018’ in Berlijn. Omdat hij nog geen Belg is neemt 

hij deel met het Refugee Karate Team van de World Karate Federation. 

 

Michael is veelvoudig Belgisch Kampioen en neemt deel met het Belgisch nationaal 

team. Hij behaalde ondertussen al 7 medailles op internationale WKF wedstrijden 

en staat 15e op de WKF wereldranking. Hij won op 29 september 2018 de 

selectiewedstrijd ‘Banzai Cup Open 2018’ in Berlijn. 

 

 

Quentin Mahauden : Olympisch goud 

 

De 17-jarige Quentin Mahauden uit Rebecq, lid van de Waalse Karatefederatie 

(FFKama), heeft de gouden medaille behaald in de categorie heren-kumite (-68 kg) 

op de Olympische Jeugdspelen in Buenos Aires te Argentinië 

 

Quentin Mahauden haalde het in de finale met 1-0 van de Marokkaan Yassine 

Sekouri.  

 

In de groepsfase was Mahauden met 2-0 te sterk voor Bojan Boskovic (nr 3 op de 

WKF ranking) uit Montenegro. De Italiaan Rosario Ruggiero (de nummer 1 op de 

WKF ranking) versloeg hij met 7-6. 

 



Het duel met de Oekraïner Robert Shyroian eindigde op 0-0. In de halve finales 

versloeg de Waals-Brabander de Kazach Abilmansur Batyrgali (nummer 2 op de 

WKF ranking) met 3-1. 

 

Met deze schitterende prestatie zette hij karate, voor de eerste maal Olympische 

sport op deze Jeugdspelen, meteen op kaart in België. 

 

 
 

 

Competitieresultaten 

 

Beker van Hoeselt (kumite) – 28 oktober 2018 

 

 



 

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

2e plaats : Rigo Dendas - jongens 10/11jaar (-36kg) 

3e plaats : Jasper Cielen - jongens 10/11 jaar (-36kg) 

3e plaats : Jonas Caers - jongens 12/13 jaar (-41kg) 

1e plaats : Kieran Stalpaert – heren junioren (plus) 

1e plaats : Marwa Nassiri – dames 16/17 jaar (open) 

2e plaats : Lisa Bracke – dames senioren (open) 
 
 

Coupe Internationale de Kayl 2018 (Luxemburg) – 20 oktober 2018 

 

 
Chiara Vanrooy : 2e plaats – kumite meisjes U10 (+30kg) 

 

 

 

 

 

 

 



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.vriends.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. 
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