
 

Samoerai nieuwsbrief – november 2022 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

Wij wensen de mensen die de club kwamen steunen op onze steakdag te bedanken 

voor hun aanwezigheid en ook al de medewerkers hartelijk te bedanken. 

Speciale dank aan Stefan, Kristof en Patrick, onze ‘keukenploeg’, die altijd van ’s 

morgens vroeg in de weer is en aan Dhr. Johan Geleyns, schepen van sport van de 

stad Leuven, voor zijn aanwezigheid. 
 

Op zaterdag 5 november 2022 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 nog snel in via onze website als je wil 

deelnemen ! 
 

Martiale groet, 

Bestuursorgaan Karateclub Samoerai Leuven vzw 
 

 
 

Agenda - nieuws 

 

Agenda november 2022 
 

Di 01/11/2022 : geen training (feestdag) 

Za 05/11/2022 : clubkampioenschap kata (Sportoase Leuven) 

Za-Zo 12-13/11/2022 : 47th FEW Wado-Kai European Championships (Macedonië) 

Zo 13/11/2022 : Beker van 't Kamp 2022 (Leopoldsburg) 

Do 17/11/2022 : Kadertraining (Sportoase 19u00-20u30) 

Za 19/11/2022 : Beker van Kortenberg 2022 (kata) 

Za 26/11/2022 : Karate Vlaanderen : provinciale training Vlaams-Brabant 
 

Agenda december 2022 
 

Za 03/12/2022 : Sinterklaastraining 

Zo 18/12/2022 : Shodan shiken leerschool VKA (Zele) 

Van Ma 19/12/2022 tot en met Zo 01/01/2023 : geen training - Kerststop 

 



 

Clubkampioenschap kata 2022 

 

Op zaterdag 5 november 2022 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 ! 
 

Die dag is er bijgevolg geen gewone training. 

 

Praktische info : 

* Plaats : Sportoase – Polyvalente zaal 

* Aanwezigheid deelnemers : vanaf 9u00 

* Aanvang : 9u30 (einde ± 12u30) 
 

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

 

 

47th European Wadokai Championships 

 

De 47th FEW Wado-Kai European Championships gaan door op 12 en 13 november 

2022 in Skopje (Macedonië) 

 

 



 

Onderstaande kampers van onze club werden geselecteerd door Wadokai Belgium. 

Zij nemen deel zowel in individuele categorieën als met de nationale teams. 

 

* Bouzahzah Isshak : junior kumite + junior team kumite 

* Bracke Lisa : senior kata & kumite 

* Bulteel Arne : 12-13 years kumite + 12-13 years team kumite 

* Caers Jonas : junior kata & kumite + senior kata + junior team kumite 

* Caers Nele : 10-11 years kata 

* Cielen Jasper : cadet kumite + cadet team kumite 

* Fort Kobe : 12-13 years kata & kumite + 12-13 years team kumite 

* Malinouski Martin : 10-11 years kata & kumite + 8-11 years team kata + 10-11 

   years team kumite 

* Margai Sion : 12-13 years kumite + 12-13 years team kumite 

* Vandecauter Yuna : 12-13 years kata 

 

Wij wensen hen veel succes toe ! 

 

 

Kampioenenviering stad Leuven 

 

Traditiegetrouw huldigt de stad Leuven ieder jaar de Leuvense sportkampioenen. 

Wegens de coronapandemie kon de Kampioenenviering de voorbije twee jaar niet 

plaatsvinden. Daarom werden dit jaar zowel de kampioenen van 2020 als 2021 

gehuldigd. 
 

Ook de kampioenen van onze club werden uitgenodigd op vrijdag 14 oktober 2022 

in de wandelzaal van het stadhuis. 
 

 
 

Deze kampers werden in de bloemetjes gezet : 
 

* Bougrine Amel : Belgisch kampioen 2020 - kumite - dames kadetten 

* Bougrine Amina : Vlaams kampioen 2020 - kumite - dames kadetten 

* Bougrine Nesrine : Vlaams kampioen 2020 - kumite - dames junioren 

* Bouzahzah Isshak: Vlaams kampioen 2020 - kumite - heren kadetten 

* Bracke Lisa : Vlaams kampioen 2020 - kata - team 

* Caers Jonas : Vlaams kampioen 2020 - kata - heren miniemen 

* Cielen Jasper : Vlaams kampioen 2020 - kumite - heren miniemen 

* Dasoul Michael : Belgisch kampioen 2020 - kumite - heren senioren 

* Khani Amir : Vlaams kampioen 2020 - kumite - heren senioren 

 



 

Competitieresultaten 

 

Open International Province de Liège – 8 oktober 2022 
 

 
Sion Margai Hindolo : 2e plaats –kumite male U14 (-45kg) 

 

 
Victoria Pauwels : 3e plaats – kumite female U21 (-50kg) 

 



 

Beker van Hoeselt – 9 oktober 2022 
 

 
Amir Zaroili : 1e plaats – kumite pupillen jongens (plus) 

 

 
Sion Margai Hindolo : 3e plaats – kumite preminiemen jongens (min) 

 



 

 
Jasper Cielen : 2e plaats – kumite kadetten jongens (min) 

 

 

 

Partners 
 

   
 

http://chinacap.cluster013.ovh.net/
https://www.eggo.be/nl/home


   
 

   
 

   
 
 

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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