
 

Samoerai nieuwsbrief – oktober 2019 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

Op zaterdag 12 oktober 2019 gaat ons oudercontact door, waar wij alle ouders 

graag voor uitnodigen. 

 

In de kalender in deze nieuwsbrief kan je de verschillende datums van onze 

clubactiviteiten van dit seizoen terugvinden. Noteer ze alvast in uw agenda ! 

 

Martiale groet, 

Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 
 

Kalender 

 

Clubactiviteiten - seizoen 2019-2020 
 

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

Zo 23/02/2020 : Belgisch kampioenschap BKF (Sportoase Leuven) 

Za 29/02/2020 : Gemeenschappelijke training (Sportoase 09u30-11u00) 

Za 14/03/2020 : Familietraining (Sportoase 10u00-11u00) 

Za 21/03/2020 : Clubkampioenschap kumite (Sportoase 9u00-12u30) 

Zo 03/05/2020 : Samoerai Steakdag 2020 

Za 27/06/2020 : feest 50 jaar Samoerai Leuven 
 

Clubexamens – seizoen 2019-2020 
 

Za 18/01/2020 : clubexamen jeugd - vanaf oranje gordel 

Ma 20/01/2020 : clubexamen volwassenen & 35+ 

Za 15/02/2020 : clubexamen jeugd - witte & gele gordels 

Za 13/06/2020 : clubexamen jeugd - vanaf oranje gordel 

Ma 15/06/2020 : clubexamen volwassenen & 35+ 

Za 20/06/2020 : clubexamen jeugd - witte & gele gordels 
 

Kadertraining - donderdag 10 oktober 2019 
 

Het behouden en verbeteren van de kwaliteit is een constant aandachtspunt in onze 

club. Daarom zal er op donderdag 10 oktober 2019 van 19u00 tot 20u30 opnieuw 

een kadertraining doorgaan olv sensei. Deze training is enkel toegankelijk voor de 

zwarte en bruine gordels (vanaf 3e kyu). 

Die dag is er bijgevolg geen gewone training. 
 

Agenda oktober 2019 : 
 

Za-Zo 05-06/10/2019 : European Cup Wadokai (Budapest - Hongarije) 

Do 10/10/2019 : kadertraining 

Za 12/10/2019 : oudercontact (Brasserie Sportoase - 11u00) 

Zo 13/10/2019 : Beker van Hoeselt 2019 

Za 19/10/2019 : provinciale training VKF Vlaams-Brabant (Sporthal UCLL) 

 



 

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 

 

 

Oudercontact – 12 oktober 2019 

 

Op zaterdag 12 oktober 2019 voorzien wij een oudercontact om 11u00 

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 van leden die reeds langere tijd bij de club 

zijn aangesloten is dit oudercontact interessant. 

 

Wij hopen jullie te mogen begroeten. 

 

 

Wado-Kai Karate European Cup 

 

Op 5 en 6 oktober 2019 gaat in Budapest te Hongarije de 46e Europese Beker 

Wado-Kai karate door, georganiseerd door de Federation European Wadokai (FEW). 

 

Van onze club werden er maar liefst tien leden geselecteerd door Wadokai België 

om deel te nemen aan dit kampioenschap. Zij vormen hiermee de helft van de in 

totaal 20-koppige Belgische delegatie. 

 

 
 

De meeste onder hen zullen zowel individueel in kata en kumite als in verschillende 

nationale teams uitkomen op dit kampioenschap : 

 

* Vanrooy Chiara : kumite meisjes U12  

* Dendas Rigo : kata & kumite jongens U12 – team kumite U12 

* Cielen Jasper : kumite jongens U14 – team kumite U14 

 



 

* Caers Jonas : kata & kumite jongens U14 - team kumite U14 

* Pauwels Victoria : kumite meisjes U16 

* Millet Marie : kata & kumite dames U18 

* Lakovic Jelena : kumite U21 & senioren – team kumite senioren 

* Pauwels Lieven : kumite U21 & senioren 

* Bracke Lisa : kata & kumite senioren – team kumite senioren 

* Fiori Graziella : kumite senioren & veteranen (35+) – team kumite senioren 

 

Wij wensen ze allemaal veel succes toe ! 

 

 

 

Scanning aanwezigheden 

 

Je hebt het vast al gemerkt : vanaf dit seizoen scannen wij de aanwezigheden op de 

trainingen. Breng daarom steeds je vergunningsboekje en je laatste, geldige 

vergunning mee naar elke training en activiteit. 

 

 
 

   
 

 

 

 



 

Competitieresultaten 

 

17th Open West-Brabantse Karate Tournament (Roosendaal - Nederland) – 

7 september 2019 

 

 
3e plaats : Lisa Bracke - kata senioren dames 

 

 
2e plaats : Graziella Fiori - kumite senioren dames (plus) 

 

 

 

 

 



Sparring Cup (Grivegnée) – 14 september 2019 

 

 
1e plaats : Lisa Bracke - kata dames +16 jaar 

 
 

Partners 
 

    
 

    
 

https://www.eggo.be/nl/home
http://www.tibecom.be/
http://www.patisseriemillet.be/
http://www.mammamia.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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