
 

Samoerai nieuwsbrief – oktober 2021 

 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

Vergeet je zeker niet in te schrijven via onze website of bij de bestuursleden voor de 

Samoerai Steakdag die doorgaat op zondag 24 oktober 2021. 

 

Nesrine Bougrine is geselecteerd door de Belgische Karate Federatie om deel te 

nemen aan het wereldkampioenschap dat doorgaat in Dubai van 16 tot 21 november 

2021. Zij zal er kampen in haar categorie (kumite dames -68kg) en als lid van het 

nationale damesteam. Wij wensen haar alvast veel succes toe ! 

 

Martiale groet, 

Bestuursorgaan Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 
 



Agenda - Nieuws 

 

Wijziging training – woensdag 27 oktober 2021 

 

Van woensdag 27 tot en met zaterdag 30 oktober 2021 is de polyvalente zaal in 

niet beschikbaar omwille van het Yonex Belgian International badmintontornooi  

dat doorgaat in Sportoase Leuven. 

 

Voor donderdag 28 oktober 2021 en zaterdag 30 oktober 2021 zijn we nog op 

zoek naar alternatieven. 

 

Op woensdag 27 oktober 2021 hebben we de trainingen als volgt herschikt : 

 

15u30-17u00 : wedstrijdtraining kumite (Vechtsportzaal - Unit 2), zoals gebruikelijk 

17u00-18u00 : training in Vechtsportzaal (in plaats van training van 18u00-19u00) 

18u00-19u00 : wedstrijdtraining selectie kata (Vechtsportzaal – Unit 1) 
 

Agenda oktober 2021 
 

Vr-Zo 01-03/10/2021 : Karate 1 - Premier League Moscow 2021 

Za 09/10/2021 : Vriendentraining (Sportoase 09u30-10u30 & 10u30-12u00) 

Wo 13/10/2021 : Vriendentraining (Sportoase 18u00-19u00)  

Za 09/10/2021 : Oudercontact (Sportoase 11u00) 

Za 09/10/2021 : Open International de la Province de Liège (Herstal) 

Zo 10/10/2021 : Beker van Hoeselt 2021 

Za 16/10/2021 : Provinciale training VKF Vlaams-Brabant (Sporthal UCLL) 

Ma 18/10/2021 : Kadertraining (vanaf 1e kyu) (Sportoase 20u30-22u00) 

Zo 24/10/2021 : Samoerai steakdag 

 

Agenda november 2021 

 

Ma 01/11/2021 : geen training - feestdag 

Za 06/11/2021 : clubkampioenschap kata  

Zo 07/11/2021 : Coupe de l'Avenir (Ransart) 

Do 11/11/2021 : geen training - feestdag 

Zo 14/11/2021 : Beker van 't Kamp 2021 (Leopoldsburg) 

Di-Zo 16-21/11/2021 : WKF 25th World Senior Championships (Dubai) 

 

 
 

 

 

 



 

Vriendentrainingen 

 

zaterdag 9 oktober 2021 & woensdag 13 oktober 2021 
 

 
 

Heb jij je vrienden al eens verteld hoe tof karate-do is ? Hebben zij zin om eens een 

keertje te komen meetrainen en om karate-do te ontdekken ? 
 

Dat kan in onze club tijdens de speciale trainingen op zaterdag 9 oktober 2021 

(groep wit/geel : 9u30-10u30 & groep vanaf oranje : 10u30-12u00) en op 

woensdag 

13 oktober 2021 (18u00-19u00) in onze dojo in Sportoase (polyvalente zaal). 
 

Die dagen kunnen je vrienden komen meetrainen en kan jij ze laten zien hoe leuk 

karate is ! 

 

 
 

 

 

 

 

Oudercontact – 9 oktober 2021 

 

Op zaterdag 9 oktober 2021 voorzien wij een oudercontact om 11u00 

in zaal Scotch van Sportoase Leuven (1e verdieping). 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samoerai steakdag – 24 oktober 2021 

 

Zondag 24 oktober 2021 - van 12u tot 19u 

 

Door de Coronapandemie organiseerde de club in 2020 geen jaarlijkse steakdag. 

Maar dit jaar zijn we er terug met onze steakdag op zondag 24 oktober 2021 

van 12u tot 19u, opnieuw in de Parochiezaal te Winksele-Delle. 

 

Wij nodigen u dan ook graag uit en verwachten iedereen om samen met vrienden 

en familie lekker te komen eten en op deze wijze de club te ondersteunen. 

 

 
 

Inschrijven kan via de website of de bestuursleden. 

 

Op het menu aan € 19,00 : 
 

* steak natuur 

* steak provençaal 

* steak peperroom 

* steak champignonroom 

* steak witloofsaus 

* vol-au-vent 

* vegetarische steak 

 

 

Speciaal voor de kinderen aan € 11,00 : 
 

* kindersteak (natuur of met saus) 

* vol-au-vent 

* 2 curryworsten 

* vegetarische kindersteak 

 

Alles met lekkere frietjes à volonté ! Er is tevens lekker dessert voorzien. 

 

De prijzen van de dranken blijven ongewijzigd sinds de laatste editie van 2019. 

 

Wij hopen u te mogen begroeten op deze dag ! 

 

 

 

 

 

 



Competitieresultaten 

 

Lion Cup 2021 – 25 september 2021 (Strassen - Luxemburg) 

 

 
Amel Bougrine : 1e plaats (junioren dames -53kg) 

Amina Bougrine : 5e plaats (junioren dames -59kg) 

 

 
Nesrine Bougrine : 3e plaats (senioren dames -68kg) 

 



 

 

 
Anouar Bougrine : 3e plaats (senioren heren -84kg) 

 

 

 
Amir Khani : 2e plaats (senioren heren -67kg) 

 

 

 



Partners 
 

   
 

   

   

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


   

 

 

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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