
 

Samoerai nieuwsbrief – november 2019 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

Op zaterdag 23 november 2019 is er opnieuw ons jaarlijks clubkampioenschap 

kata. Dit kampioenschap is ideaal voor onze beginners om eens deel te nemen aan 

een eerste katacompetitie. Schrijf je in via onze website ! 

 

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. 

 

Omdat de trainingszaal niet beschikbaar is tijdens deze periode, zal er geen 

katatraining zijn op woensdag van 17u tot 18u van 1 november 2019 tot en 

met 3 maart 2020. 

 

Martiale groet, 

Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 

 
 
 
 



Kalender 

 

Agenda november 2019 : 
 

Za 09/11/2019 : Open International de la Province de Liège (Herstal) 

Ma 11/11/2019 : geen training (sporthal gesloten) 

Do 14/11/2019 : geen training (zaal niet beschikbaar) 

Za 16/11/2019 : Beker van Kortenberg 2019 

Zo 17/11/2019 : Beker van 't Kamp 2019 (Leopoldsburg) 

Za 23/11/2019 : Clubkampioenschap kata (Sportoase 9u00-12u30) 

Zo 24/11/2019 : Beker van Oostkamp 2019 

 

Agenda december 2019 : 

 

Za 07/12/2019 : Sinterklaastraining  

Zo 08/12/2019 : danexamens - leerschool VKA (Brugge) 

Do 12/12/2019 : Kadertraining 

Za 21/12/2019 : 13th Karate Cup Sittard (Nederland) 

Za 21/12/2019 : Provinciale training VKF Vlaams-Brabant (Sporthal UCLL) 

Za 21/12/2019 tot en met Do 02/01/2020 : geen training (Kerststop) 

 

 

Clubkampioenschap kata 

 

 
 

Op zaterdag 23 november 2019 organiseren we opnieuw een clubkampioenschap 

kata voor de jeugd en voor de volwassenen. 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 ! 
 

Praktische info : 

* Plaats : Sportoase – Polyvalente zaal 

* Aanwezigheid deelnemers : 9u00 

* Aanvang : 9u30 (einde ± 12u00) 

* Die dag is er bijgevolg geen gewone training. 
 

* 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 20 november 2019 ! 
 

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

 

 

Op tijd op de training ! 

 

Reeds meerdere malen deden wij deze oproep maar wij zien nog steeds leden te 

laat komen op de training. Soms is het afgroeten of de training al begonnen terwijl 

er nog mensen de dojo binnenkomen. 

 

Op tijd komen op de trainingen is een vorm van respect ! 

 

Iedereen wordt verwacht minimum 5 minuten voor aanvang van de training of 

activiteit aanwezig te zijn in de oefenzaal of te wachten aan de deur van de zaal 

indien er een andere voorafgaande training in doorgaat. 

 

Minderjarige kinderen worden door hun ouders of meerderjarige verantwoordelijke 

begeleid tot aan de oefenzaal. 

 

Wie te laat komt gaat in seiza (geknield) neerzitten aan de rand van de mat of 

trainingsvloer, groet twee maal en wacht tot de leraar toelating geeft om de groep 

te vervoegen. 

 

 

Competitieresultaten 

 
 

46e FEW European Wadokai Cup 2019 – Boedapest (Hongarije) – 5 & 6 

oktober 2019 
 

 
 



Kata: 

1e plaats : Rigo Dendas - U12 Jongens 

1e plaats : Marie Millet - U18 dames 

2e plaats : Lisa Bracke - +18 dames 

 

Kumite: 

1e plaats : Chiara Vanrooy - U12 meisjes 

2e plaats : Lisa Bracke - +18 dames 

2e plaats : Graziella Fiori - +35 dames 

3e plaats : Rigo Dendas - U12 jongens 

3e plaats : Jelena Lakovic - U21 dames 

3e plaats : Lieven Pauwels - +18 heren 

3e plaats : Graziella Fiori - +18 dames 

 

Beker van Hoeselt – kumite - 13 oktober 2019 

 

 
1e plaats : Melissa Dubois - Senioren dames 

1e plaats : Amir Khani - Senioren heren (min) 

3e plaats : Chiara Vanrooy - 10/11 jaar meisjes 

3e plaats : Victoria Pauwels - U16 meisjes 

3e plaats : Jelena Lakovic - Senioren dames 

3e plaats : Lieven Pauwels - Senioren heren (min) 

 

 

 

 



Partners 
 

    
 

    
 

   

http://www.cuervoblanco.be
https://www.eggo.be/nl/home
http://www.tibecom.be/
http://www.patisseriemillet.be
http://www.mammamia.be/
http://chinacap.cluster013.ovh.net/
http://www.pwsverzekeringen.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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