
 

Samoerai nieuwsbrief – september 2022 

 

 

Beste karateka, 

Beste ouders, 

 

 

In juni 2022 konden we eindelijk het 50-jarig bestaan van de club vieren. 

We geven u graag de toespraak mee van onze voorzitter tijdens dit historisch moment. 

 

We organiseren terug onze lekkere steakdag op zondag 23 oktober 2022, waarop 

wij u allen verwachten om onze club te ondersteunen. U kan zich al inschrijven via de 

website of bij de bestuursleden. 

 

Op zaterdag 10 september 2022 is er uitzonderlijk geen training ! 

 

Martiale groet, 

Bestuursorgaan Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Agenda - nieuws 

 

Agenda september 2022 

 

Za 10/09/2022 : geen training 

Za 17/09/2022 : nationale training Wadokai Belgium (Hornu : 14u00-16u00) 

Wo 21/09/2022 : vriendentrainingen (Sportoase : 17u00-1800 & 18u00-19u00)  

Za 24/09/2022 : vriendentraining (Sportoase : 09u30-10u30 & 10u30-12u00) 

 

 
 

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 

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 

Zo 30/10/2022 : Maitoshi Kachi Trophy 2022 

 



 
 

 

50 jarig bestaan 

 

Het feest ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de club, oorspronkelijk gepland 

in 2020, hadden we reeds twee maal moeten uitstellen omwille van de 

Coronapandemie. Het is uiteindelijk doorgegaan op zaterdag 11 juni 2022 in Zaal 

Berkenhof te Bierbeek. 

 

We geven u graag de toespraak mee van onze voorzitter tijdens dit historisch moment. 

 

 

 

 

50 jaar Samoerai Leuven – 11 juni 2022 

 

Met een kleine vertraging van 2 jaar heet ik u van harte welkom op het feest van 50 

jaar Samoerai Leuven. 

 

Een poging om die halve eeuw samen te proppen in enkele minuten, “fasten your 

seatbelts”. 

 

Op organisatorisch vlak werden we de maatstaf in Vlaanderen, door het inrichten van in 

totaal 29 officiële kampioenschappen waaronder het European Samoerai Tournament, 

drie keer het Vlaams kampioenschap en het Belgisch kampioenschap. Met als kers op 

de taart de 12 edities van het Belgian Open. Dit kon alleen dankzij de goede wil van 

een ambitieus bestuur met het nodige organisatietalent en een heroïsche inzet, samen 

met de tientallen vrijwilligers waar de club elk jaar opnieuw kon op rekenen. 

 



 

Op bestuurlijk vlak leverden we eveneens onze bijdrage, en dit tot op het hoogste 

niveau van de Vlaamse Karate Federatie. 

 

De voorbije 50 jaar onderging onze club en de karatewereld in het algemeen een echte 

metamorfose. 

 

Zo duurden in de jaren ’70 onze trainingen twee en op donderdag drie uur. 

De weinige sportieve ontmoetingen waren meestal ploegwedstrijden. 

De vage regels, het ontbreken van wedstrijdvloeren en de archaïsche technieken 

leidden vaak tot ernstige kwetsuren. Aan kata werd weinig aandacht besteed.  

 

Samengevat, het trok op niet veel maar het was hard knokken en vooral, voor de ploeg 

en de clubkleuren gingen we door een vuur. 

 

Met de jaren ’80 breekt er een nieuwe periode aan. De gewichtscategorieën en de 

jeugdwedstrijden deden hun intrede, er kwam een duidelijke lijn in de arbitrage. 

We leerden kata’s van sensei’s Kono, Swartjes, Suzuki en Belhriti. 

De club behaalde belangrijke podia en kreeg een goede naam. 

 

Onze boegbeelden Leon, Bert en Guy vonden in die periode de weg naar de club. 

De “old school”-mentaliteit werkte nog door en wedstrijden werden ’s avonds nog eens 

gezellig overgedaan in het restaurant of stamcafé. 

 

Ondanks de mooie successen raakt de club in het slop begin jaren ’90.  

Het ledenaantal valt drastisch terug en er komt een wissel van de hoofdtrainer. 

 

Maar de Samoerai bleek veerkrachtig en krabbelt terug recht. 

In ’94 wordt opnieuw een jeugdwerking opgestart, een jaar later vieren we ons 

25-jarig bestaan en niet lang nadien bereikten we de kaap van de honderd leden, 

onder hen Rachid en “Kleine Rudi”. 

 

Vanaf de eeuwwisseling valt alles in zijn plooi, de karateka’s werden alsmaar jonger, 

het ledenaantal bleef gestaag stijgen net als het aantal podiumplaatsen. 

 

In het begin van het millennium starten de  huidige trainers Emiel, Sophie, Eric, Connor 

en Lisa. Wat later gevolgd door Jelena, Graziella en Dieter. 

Ze werden allen trainer en stonden garant voor een uitstekende omkadering van onze 

jongeren.  

 

Met ei zo na 200 leden zijn we zowat de grootste club van de Vlaamse Karate 

Associatie, op sportief vlak behoort de “Samoerai” tot de absolute top in Vlaanderen, 

met dank aan de trainers en de coaches. In cijfers betekent dat 

enkele honderden podiumplaatsen waaronder 61 Vlaamse titels, 21 Belgische 

kampioenen en meer dan 80 internationale podia.  

 

Sinds 1970 hebben we onze karateka’s begeleid voor het behalen van exact 90 

dangraden, een bewijs van het doorzettingsvermogen van onze samoerais, maar ook 

het bewijs dat de club qua techniek en vorm door de andere karatestijlen  

wordt geapprecieerd. 

 

Mooie resultaten in twee parallelle domeinen die enkel werden behaald dankzij 

een gezond evenwicht tussen karate als sport en karate-do als levenshouding. Steeds 

met de gedachte dat vroeg of laat iedere karateka zijn wedstrijdfase moet afsluiten en 

de vreugde van het winnen zal inruilen voor de voldoening van een meer persoonlijke 

invulling.  

 

Tot slot. Ik wil iedereen hartelijk en warm bedanken die de afgelopen jaren, en 

zelfs decennia, heeft bijgedragen tot het succes en de uitstraling van de club, 

meer nog, waarvan sommigen het karate-do hebben verheven tot hun levenswerk. 

 

Dank aan de karateka’s, de trainers, het bestuur, de scheidsrechters, de sponsors en 

de vrijwilligers. 

 



 

We hebben hier samen voor gevochten, de meesten van ons …zowel letterlijk als 

figuurlijk. 

 

R. Holemans 

7de Dan WKF 

 

 
 

 

Aandachtspunten 

 

Aan het begin van het seizoen herhalen wij graag enkele praktische afspraken. 

 

Iedereen wordt verwacht minimum 5 minuten voor aanvang van de training 

aanwezig te zijn in de oefenzaal of te wachten aan de deur van de zaal indien er een 

voorafgaande training plaats vindt. 

 

Laat uw aanwezigheid op elke training registreren en overhandig uw trainingkaart 

indien van toepassing om deze te laten aftekenen door de verantwoordelijke vóór de 

training. 

 

Van zodra men over een vergunning en bijhorend boekje beschikt, dient men deze 

steeds mee te brengen tijdens de training, examens, wedstrijden en stages. 

 

Bij de jaarlijkse hernieuwing krijgt u van de federatie Karate Vlaanderen een 

nieuwe vergunning toegestuurd via e-mail : print deze uit en plaats ze in het 

vergunningsboekje. 

 

Kledij en persoonlijke bezittingen worden niet onbeheerd achtergelaten in de 

kleedkamers maar meegenomen in een sporttas in de oefenzaal.  

Breng ook altijd een flesje water mee. 

 



 

Wie te laat komt vraagt toelating aan de leraar om de groep te vervoegen : men gaat 

geknield neerzitten aan de rand van de mat of trainingsvloer, groet twee maal en 

wacht tot de leraar toelating geeft. 

 

Ouders of andere toeschouwers blijven niet in de dojo maar in de voor hen voorziene 

ruimte en zorgen er voor om de trainingen niet te storen. 

 

Men bewaart de stilte tijdens het ritueel van het groeten aan het begin en het einde 

van de training. 

 

 

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


 

Vriendentrainingen 

 

woensdag 21 september 2022 & zaterdag 24 september 2022 
 

 
 

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 in Sportoase Leuven op : 

 

* woensdag 21 september 2022 

 groep wit : 17u00-18u00 - gevechtsportzaal 

 groep vanaf geel : 18u00-19u00 – polyvalente zaal 

 

* zaterdag 24 september 2022 

 groep wit/geel : 9u30-10u30 – polyvalente zaal 

 groep vanaf oranje : 10u30-12u00 – polyvalente zaal 
 

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

karate is ! 

 

 

 

 

 



Partners 
 

   
 

   
 

   
 

 

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 

file:///C:/Users/Ludo/Documents/Samoerai/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief/www.samoerai-leuven.be
mailto:nieuwsbrief@samoerai-leuven.be
http://chinacap.cluster013.ovh.net/
https://www.eggo.be/nl/home
http://www.tibecom.be/
http://www.springfun.be
http://www.mammamia.be/
http://www.axistravel.be
http://www.pwsverzekeringen.be
https://www.facebook.com/SamoeraiLeuven


Secretariaat : Zavelberg 8 – 3000 Leuven 

Maatschappelijke zetel : Platte-Lostraat 478 – 3010 Kessel-Lo 

Ondernemingsnr. 428.660.618 / RPR, afdeling Leuven 

 

 


