
 

Samoerai nieuwsbrief – september 2021 

 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

In september zijn alle ogen gericht op het wereldkampioenschap wielrennen dat van 23 tot 

26 september neerstrijkt in Leuven. Sportoase Leuven wordt het hoofdkwartier van de 

Internationale Wielerunie (UCI) waardoor er in het complex geen trainingen kunnen 

doorgaan van 20 tot en met 27 september 2021. Wij hebben gezorgd voor enkele 

alternatieve trainingen ter vervanging op de meeste van deze dagen. 

 

Onze felicitaties aan Nesrine Bougrine die brons behaalde op het Europees 

kampioenschap voor junioren, kadetten en U21 in de categorie U21 –dames kumite. 

 

De ‘Steun je sportclub’-campagne van Carrefour zit er ondertussen op. Wij danken jullie 

voor de steun en wij zullen bij de start van dit nieuwe seizoen kunnen genieten van enkele 

mooie spullen dankzij deze actie. 

 

We organiseren terug onze lekkere steakdag op zondag 24 oktober 2021 van 12u tot 

19u, zoals voorheen in de Parochiezaal te Winksele-Delle. U kan zich al inschrijven via de 

website. 

 

Martiale groet, 

Bestuursorgaan Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 

 
 

 

 

 



WK wielrennen : trainingen september 2021 

 

Door het wereldkampioenschap wielrennen kan er niet getraind worden in gans 

Sportoase Leuven van maandag 20 september tot en met maandag 27 september 2021. 

 

Trainingen ter vervanging : 

 

 maandag 20/09/2021 (20u30-22u00) : training volwassenen in het Park Heuvelhof 

Kessel-Lo 

 woensdag 22/09/2021 (18u00-19u00) : conditietraining in het Park Heuvelhof 

Kessel-Lo 

 donderdag 23/09/2021 (19u00-20u30) : wedstrijdtraining in het Sportcomplex 

Kessel-Lo (geen training volwassenen) 

 zaterdag 25/09/2021 : geen training 

 maandag 27/09/2021 (20u30-22u00) : training volwassenen in het Park Heuvelhof 

Kessel-Lo 

 

 
 

 

Agenda - Nieuws 

 

Wedstrijdtraining kumite op woensdag 

 

De wekelijkse wedstrijdtraining kumite in Sportoase Leuven (gevechtsportzaal) wordt 

uitgebreid met een half uur en zal voortaan doorgaan van 15u30 tot 17u00. 

 

 

Agenda september 2021 
 

Za 11/09/2021 : VKA karate jeugd stage (6 tot en met 16 jaar) (Lebbeke) 

Za 18/09/2021 : geen training 

Vr-Zo 03-05/09/2021 : Karate 1 - Premier League Cairo 2021 

Vr-Zo 17-19/09/2021 : Karate 1 - Youth League - Istanbul 2021 

Za 25/09/2021 : Lion Cup 2021 (Strassen - Luxemburg) 

 

 

Agenda oktober 2021 
 

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

Wo 06/10/2021 : Vriendentraining (Sportoase : 18u00-19u00)  

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

Za 09/10/2021 : Oudercontact (Sportoase) 

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 

 

https://www.leuven.be/wk


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Kris Vansteenwegen : European judge A - kata 

 

Ons clublid en scheidsrechter Kris Vansteenwegen behaalde het diploma European judge A 

– kata bij de EKF Referee Commission. 

 

 
 

Word scheidsrechter - Scheidsrechtercommissie WKF 

 

Zoals elk jaar proberen we leden te motiveren om in te stappen als kandidaat-

scheidsrechter. 

 

Om in te stappen dienen kandidaten te voldoen aan de volgende voorwaarden : minimum 

1e kyu en minimum 17 jaar op de dag van bijscholing. 

 

Geïnteresseerden kunnen steeds rechtstreeks contact opnemen met Kris Vansteenwegen 

(kris@vkf.be), de voorzitter van de Scheidsrechtercommissie WKF. 

 

 

 

Coronamaatregelen vanaf 1 september 2021 

 

Het nieuwe sportseizoen is van start gegaan met een positieve noot. 

Sinds 1 september 2021 zijn de Coronamaatregelen bij het sporten en voor het organiseren 

van sportactiviteiten en -evenementen vervallen. 

 

Er gelden enkel nog controlerende maatregelen voor publiek en voor beheerders van 

sportinfrastructuur. Het dragen van een mondmasker blijft echter verplicht in 

sportaccommodaties (behalve tijdens het sporten). 

 

Op voorhand inschrijven voor de trainingen is niet langer vereist. Wij noteren wel steeds, 

zoals in het verleden, wie er aanwezig is op welke training. 

 

Als algemeen principe blijft gelden : wie zich ziek voelt, blijft thuis. Bij twijfel contacteer je 

best je huisarts of apotheker voor een (snel)test. 

 

Personen die ziek zijn of de laatste zeven dagen klachten hebben gehad die aan 

een COVID-infectie doen denken, mogen niet deelnemen aan de trainingen. 

Ook als er in de naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of ziektesymptomen zijn 

(geweest), wordt deelname aan de activiteiten tijdelijk verboden. 

 

 

mailto:kris@vkf.be


 

Contacteer na een positieve test zeker Ludo Binnard, als verantwoordelijke van de club 

(ludo.binnard@samoerai-leuven.be / 0497-592483). 

 

Geniet van de herwonnen vrijheid, maar hou het nog steeds veilig ! 

 

 
 

 

 

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 

 

mailto:ludo.binnard@samoerai-leuven.be


 

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 

 

EKF junior, cadet & U21 championships – 20-22 augustus 2021 – Tampere (Finland) 

 

Van 20 tot 22 augustus 2021 gingen in Tampere (Finland) de Europese kampioenschappen 

door voor junioren, kadetten & U21 door, georganiseerd door de European Karate 

Federation (EKF). In totaal namen er 996 atleten deel uit 45 verschillende landen. 

 

Van onze club werden er 4 atleten geselecteerd door de Belgische Karate Federatie om 

deel te nemen aan dit Europees kampioenschap. 

 

 
 

Isshak Bouzahzah (kadetten heren -57kg) wint zijn eerste twee kampen maar verliest 

dan in de derde ronde en mag helaas niet herkansen voor brons. 

 

Amina Bougrine (junioren dames -59kg) verliest in de eerste ronde tegen een Finse 

tegenstander. Deze Finse wordt 2 kampen later zelf uitgeschakeld, waardoor Amina ook 

niet kon herkansen. 

 

Amel Bougrine (junioren dames -53kg) behaald een knappe 5e plaats in haar categorie : 

ze wint de eerste drie rondes, maar kan de poulefinale niet winnen. In de strijd om het 

brons verliest ze jammer genoeg nipt de kamp met 1-2 cijfers. 

 

Nesrine Bougrine (categorie U21 dames -68kg) wint de eerste 3 rondes, maar verliest 

dan tegen Lea Vukova uit Croatië, de latere winnares. In de strijd om de derde plaats 

verslaat Nesrine de Finse Elina Lehtonen met 3-0 en behaalt zo de bronzen medaille. 

 



 
 

 

 

Partners 
 

   
 

http://www.cuervoblanco.be
https://www.eggo.be/nl/home


   

   

   

 

 

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
mailto:nieuwsbrief@samoerai-leuven.be
http://www.tibecom.be/
http://www.springfun.be
http://www.mammamia.be/
http://chinacap.cluster013.ovh.net/
http://www.pwsverzekeringen.be
http://www.axistravel.be

