
 

Samoerai nieuwsbrief – september 2018 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

Vanaf dinsdag 4 september 2018 hervatten de karatetrainingen terug op de gewone 

uren en dagen. Bij het begin van het nieuwe seizoen wensen wij iedereen veel 

plezier toe tijdens de trainingen en onze kampers veel succes tijdens de volgende 

competities. 

 

Van maandag 10 september 2018 tot en met zaterdag 15 september 2018 

is de polyvalente zaal in Sportoase niet beschikbaar ingevolge een internationaal 

badmintontornooi en is er bijgevolg geen training. 

 

Martiale groet, 

Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

Kalender 

 

Agenda september 2018 

 

Ma 10/09/2018 : geen training - zaal niet beschikbaar 

Wo 12/09/2018 : geen training - zaal niet beschikbaar 

Do 13/09/2018 : geen training - zaal niet beschikbaar 

Za 15/09/2018 : geen training - zaal niet beschikbaar 

Vr-Zo 14-16/09/2018 : Karate1 Premier League Berlin 2018 (Duitsland) 

Vr-Za 21-22/09/2018 : Lion Cup 2018 (Strassen - Luxemburg) 

Zo 23/09/2018 : Adidas Kumite Cup CIKA (Herstal) 

Wo 26/09/2018 : vriendentraining (Sportoase 18u00-19u00) 

Za 29/09/2018 : vriendentraining (Sportoase : 09u30-10u30 & 10u30-12u00) 

 

 
 

Agenda oktober 2018 

Do 04/10/2018 : kadertraining 

Za 06/10/2018 : oudercontact (Brasserie Sportoase - 11u00) 

Zo 14/10/2018 : Adidas Kata Cup CIKA (Herstal) 

Za-Zo 13-14/10/2018 : 19th Euro Grand Prix Pilzen (Tsjechië) 

Za 20/10/2018 : provinciale training VKF Vlaams-Brabant 

Zo 28/10/2018 : Beker van Hoeselt 2018 

 



 

 

 
 

 

Vriendentrainingen 

 

Woensdag 26 september 2018 & zaterdag 29 september 2018 
 

 
 

Heb jij je vriend of vriendin 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 van woensdag 26 september 

2018 (18u00-19u00) en zaterdag 29 september 2018 (9u30-10u30 & 10u30-

12u00) in onze dojo in Sportoase (polyvalente zaal). 
 

Die dagen kunnen je vrienden gratis komen meetrainen en kan jij ze laten 

zien hoe leuk karate is ! 

 

 



Competitieresultaten 

 

JKF Wadokai All Nations Championships 2018 (Leicester - Engeland) 

25-26 augustus 2018 

 

 
Marie Millet : 

3e plaats kata (kadetten Meisjes 14/15 jaar) 

2e plaats kumite (kadetten Meisjes 14/15 jaar -47kg) 

 

 

 

Partners 
 

    
 

http://www.cool-technics.be
https://www.eggo.be/nl/home


    
 

   

     
 

 

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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