
 

Samoerai nieuwsbrief – oktober 2022 

 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

Wij verwachten iedereen op de Samoerai Steakdag die doorgaat op zondag 23 oktober 

2022. Vergeet je zeker niet in te schrijven via onze website of bij de bestuursleden ! 

 

Martiale groet, 

Bestuursorgaan Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 

 
 

 

Agenda - nieuws 

 

Agenda oktober 2022 

 

Za 01/10/2022 : Karate Vlaanderen : provinciale training Vlaams-Brabant 

Za 08/10/2022 : Open International de la Province de Liège 2022 (Herstal) 

Zo 09/10/2022 : Beker van Hoeselt 2022 

Do 13/10/2022 : Kadertraining (Sportoase 19u00-20u30) 

Za 15/10/2022 : oudercontact (Brasserie Sportoase – 11u00) 

Za-Zo 15-16/10/2022 : Coupe Internationale de Kayl (G.H. Luxemburg) 

Za 22/10/2022 : Nationale training Wadokai Belgium (Sportoase : 13u00-15u00) 

Zo 23/10/2022 : Samoerai steakdag 



 

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 Federation European Wadokai Championships (Skopje) 

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 

 

 

Oudercontact – 15 oktober 2022 

 

Op zaterdag 15 oktober 2022 voorzien wij een oudercontact om 11u00 

in de Brasserie van Sportoase Leuven. 

 

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 een tijdje bij de club 

zijn aangesloten is dit oudercontact interessant. 

 

 

Samoerai Steakdag 2022 

 

Zondag 23 oktober 2022 - van 12u tot 19u 

 

Ook dit jaar zijn we er terug met onze steakdag op zondag 23 oktober 2022 

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 

 bij een van de bestuursleden 

 via e-mail aan : ludo.binnard@samoerai-leuven.be 
 

Op het menu :  
 

* € 20,00 : 
 

 steak natuur / provençaal / peperroom / champignonroom / witloofsaus 

 vegetarische steak 
 

* € 19,00 
 

 vol-au-vent 
 

* € 12,00 - speciaal voor de kinderen : 
 

 kindersteak (natuur of met saus) 

 vol-au-vent 

 2 curryworsten 

 vegetarische kindersteak 
 

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

Wij hopen u te mogen begroeten op deze dag ! 

 

 

https://www.samoerai-leuven.be/live2019/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=4278&Itemid=1080&year=2022&month=10&day=23&title=steakdag-2022&uid=3142b5b1d6d6c2a1cd96ab69b42a50a1
mailto:ludo.binnard@samoerai-leuven.be


Competitieresultaten 

 

Lion Cup 2022 - 24 september 2022 (Luxemburg)  
 

 
Amina Bougrine : 3e plaats – kumite U18 dames (-59kg) 

 

 
Victoria Pauwels : 3e plaats - kumite senioren dames (-50kg) 

 

 



 
Nesrine Bougrine : 1e plaats – kumite senioren dames (-68kg) 

 

 
Isshak Bouzahzah : 3e plaats – kumite heren U18 (-61kg) 

 

 



 
Lieven Pauwels : 3e plaats – kumite senioren heren (-75kg) 

 

Internationaler Banzai Cup Berlin 2022 - 4 september 2022 

 

 
Nesrine Bougrine : 1e plaats - senioren dames & U21 dames (-68 Kg) 

 



 
Anouar Bougrine : 1e plaats - senioren heren (-84 Kg) 

 

 

 

Partners 
 

   
 

   
 

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

 

 

file:///C:/Users/Ludo/Documents/Samoerai/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief/www.samoerai-leuven.be
mailto:nieuwsbrief@samoerai-leuven.be
http://www.axistravel.be
http://www.pwsverzekeringen.be
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083995942597
https://www.facebook.com/SamoeraiLeuven

