
 
Samoerai nieuwsbrief – oktober 2017 

 
Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
In oktober staan er enkele belangrijke activiteiten op de agenda : op zaterdag 
7 oktober 2017 is er het oudercontact en op zaterdag 21 oktober 2017 
gaat onze jaarlijkse gemeenschappelijke training door. 
 
Ook dit jaar organiseren wij opnieuw het International Belgian Open, dit jaar 
voor de twaalfde maal, op zondag 5 november 2017. De briefing voor de 
medewerkers gaat dit jaar door op maandag 23 oktober 2017 om 20u00 in 
Sportoase. 
 
Graag stellen wij u in deze nieuwsbrief onze nieuwe partner voor : Cool-Technics 
BVBA. Wij danken al onze partners en sponsors die een belangrijke steun bieden; 
u kan ze terugvinden op onze website, affiches, leaflets en onze partners staan 
steeds onderaan in onze maandelijkse nieuwsbrieven. 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 
 
 
 
 



 

Kalender 
 
Agenda oktober 2017 
 
Do 05/10/2017 : kadertraining (op uitnodiging) 
Vr-Zo 06-08/10/2017 : Banzai Cup (Berlijn - Duitsland) 
Za 07/10/2017 : Oudercontact (Brasserie Sportoase - 10u45) 
Za-Zo 14-15/10/2017 : Coupe Internationale de Kayl (Luxemburg) 
Za 21/10/2017 : gemeenschappelijke training (Sportoase 10u00-11u30) 
Ma 23/10/2017 : geen training - briefing medewerkers Belgian Open 2017 
Zo 29/10/2017 : Beker van Hoeselt 2017 
 
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 (Leopoldsburg) 
Zo 26/11/2017 : Beker van Oostkamp 2017 
Za 25/11/2017 : Clubkampioenschap kata (Sportoase) 
 

 
 

 

Oudercontact 
 
Zaterdag 7 oktober 2017 
 
Op zaterdag 7 oktober 2017 voorzien wij een oudercontact om 10u45 
in de Brasserie van Sportoase. 
 
Op dit oudercontact zullen we uitleg geven over de clubwerking, de activiteiten, 
de lessen, examens etc. en geven wij uiteraard antwoord op jullie vragen. 
 
Zowel voor ouders van nieuwe leden als leden die reeds langere tijd bij de club zijn 
aangesloten, is dit oudercontact interessant.  
 
Wij hopen jullie te mogen begroeten. 
 

 
 
 



 

Gemeenschappelijke training 
 
Zaterdag 21 oktober 2017 –Sportoase - 10u00-11u30 
 
In onze club wordt er op verschillende dagen en in verschillende groepen getraind. 
Om elkaar beter te leren kennen en om het clubgevoel te versterken, organiseren 
we jaarlijks een gemeenschappelijke training waar iedereen eens samen kan 
trainen : jongeren, volwassenen, 35-plussers... 
 
Tijdens deze training nemen we ook onze jaarlijkse groepsfoto. 
 
Opgelet : die dag is er dus slechts 1 training en geen training om 9u30 ! 
 

 
 

Nieuwe partner : Cool-Technics BVBA 
 
Sinds dit seizoen hebben wij een nieuwe partner die wij graag aan u voorstellen. 
 

 
 
Cool-Technics heeft heel wat ervaring zowel op industrieel vlak, voor KMO’s en 
horeca als bij particulieren. 
 
Bij Cool-Technics kan u terecht voor montage, herstellingen en onderhoud van o.a. 
koeltechnische en elektrische installaties, warmtepompen en warmtepompboilers. 
 
Zij leveren, plaatsen en onderhouden koeling, airco, warmtepompen 
(aerothermisch), warmtepompboilers....naar elk budget en volgens plan. 
 
Contact : 
 
Erwin Pauwels 
Cool-Technics 
Haldertstraat 15/4 
3390 Houwaart 
0495-376661 
info@cool-technics.be 
www.cool-technics.be 
Facebook 
 
Wij danken zaakvoerder Erwin Pauwels voor zijn steun aan onze club ! 
 

 

mailto:info@cool-technics.be
http://www.cool-technics.be/
https://www.facebook.com/Cool-Technics-539849026098535/


 
 

Clubkledij 
 
Onze club beschikt over een moderne lijn clubkledij : er zijn trainingsvesten, 
broeken, T-shirts, polo’s en shorts in de clubkleuren (wit/rood/zwart) verkrijgbaar 
voor kinderen, dames en heren. 
 
In bijlage kan u een overzicht terugvinden van alle kledij en in de bijgaande 
bestelbon vindt u alle maten en prijzen. 
 

 
 
Meer info.... passen, aanraken, bewonderen, bestellen... ? 
Dit kan voor of na de maandagtraining en op zaterdag. 
Info : bij Leon Letellier of Ludo Binnard. 
De leveringstermijn is ± 14 dagen. 
 

 
 
 

 
 

mailto:leon.letellier@samoerai-leuven.be
mailto:ludo.binnard@samoerai-leuven.be


Competitieresultaten 
 
Lions Cup – Strassen (Luxemburg) – 16 september 2017 
 

 
Amir Khani : 3e plaats - senioren -67kg 

 
Irish International Open  (Dublin) – 23 september 2017 
 

 
Marie Millet : 2e plaats – kata meisjes 12/13 jaar 
 & 3e plaats – kumite meisjes 12/13 jaar -42kg 

 
Jelena Lakovic : 2e plaats - junioren dames +59kg 

 



23rd Open El Hatri Karate Tournament (Eindhoven) – 1 oktober 2017 
 

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

 
 
 

Partners 
 

   
 

http://www.cool-technics.be
http://www.brittoflex-zonwering.be/


    
 

   

    
 
 

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. 
 

mailto:nieuwsbrief@samoerai-leuven.be
http://www.tibecom.be/
http://www.patisseriemillet.be/
http://www.mammamia.be/
http://www.vriends.be/
http://www.chinacapital.be/
https://axishotel.be/

