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Nieuws 
 
Wij nodigen u graag uit op donderdag 27 februari 2014 op de jaarlijkse 
ledenvergadering van WADO VLAANDEREN. 
 
Deze vergadering zal doorgaan om 20u00 in Sportcomplex Den Dijk, Dijkstraat 1 
te 3150 Wespelaar. 
 
Agenda : 
 
* Verwelkoming door de voorzitter 
* Stand van zaken : aantal leden, website, upcoming events 
* Stand van zaken Wado België 
* Rondvraag 
 
Gelieve uw eventuele bijkomende agendapunten door te geven voor 
15 februari 2014. 
 
Indien dit nog niet gebeurd zou zijn, verzoeken wij u om uw lidmaatschap 
van WADO VLAANDEREN te hernieuwen voor 2014 en de jaarlijkse bijdrage 
van € 40,00 te storten voor 15 februari 2014. Om deel te nemen aan de jaarlijkse 
ledenvergadering, dient men ook nog effectief lid te zijn. 
 
U kan dit bedrag overschrijven op rekeningnummer : BE83 9730 6960 5315 
op naam van Wado Vlaanderen, met als mededeling de naam van uw club + 
clubnummer. 
 
Gelieve uw activiteiten en info nog steeds door te sturen naar het secretariaat 
zodat wij ze kunnen opnemen in de kalender en op de website kunnen 
toevoegen. Voor meer info over de activiteiten in deze nieuwsbrief : zie onze 
website of klik op de afbeeldingen. 
 

 
 

 

http://www.wadovlaanderen.be/


Internationale kumitestage - Leuven 
 
Karateclub Samoerai Leuven organiseert ook dit jaar weer internationale stage 
onder leiding van toptrainers in Sportoase Leuven. Dit jaar zal de stage gegeven 
worden op zaterdag 15 februari 2014 door José Manuel Egea en Yvan Leal 
Reglero uit Spanje, in samenwerking met Junior Lefevre. 
 
De stage gaat door in 4 sessies van 9u30 tot 17u30. 
 

 
 

 

Beker van Overpelt 2014 
 
Op zondag 23 februari 2014 organiseert KCAR Overpelt in samenwerking 
met WADO VLAANDEREN haar jaarlijkse katawedstrijd voor kyu-graden. 
Dit is een officieuze wedstrijd waar zowel gearbitreerd wordt door enerzijds 
officiële scheidsrechters als ervaren hogere dangraden. Iedereen die een kata 
kan uitvoeren is welkom. Dit is het ideale tornooi om een eerste 
wedstrijdervaring op te doen… 
 
Deze wedstrijd gaat door in Sportcentrum de Bemvoort, Jeugdlaan 8 te 3900 
Overpelt en begint om 13u00. 
 

 
 

http://www.samoerai-leuven.be
http://www.karateclub-kcar.be


Stage sensei Tony Heap 
 
Karate Samoerai Haacht nodigt in samenwerking met WADO VLAANDEREN, 
naar jaarlijkse traditie op zaterdag 8 maart en zondag 9 maart 2014 opnieuw 
sensei Tony Heap uit om een tweedaagse stage te geven. 
 
Deze stage zal doorgaan in Sportoase te Leuven. Het hoofdthema van deze stage 
is KUMITE GATA en de bijhorende “body movement”. 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://samoerai-haacht.be/agenda/stage-met-sensei-tony-heap


 

Wado stage olv sensei J. Wicks - Beloeil 
 

 
 

 

Belgisch kampioenschap Wado karate 2014 
 
Het Belgisch kampioenschap (kata, kumite en Tanto dori) van onze stijlgroep 
zal doorgaan op 23 maart 2014 in Frameries. Uitzonderlijk zal op dit 
kampioenschap Kazutaka Otsuka Sensei, kleinzoon van de stichter van onze stijl 
Hironori Otsuka Meijin, aanwezig zijn. 
 
 

 
 
Voor meer info : zie de website ! 
 
 

 

http://www.wadovlaanderen.be/
http://www.wado-ryu-karate-beloeil.be/
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WADO VLAANDEREN 
Secretariaat : Zavelberg 8 – 3000 Leuven 

ludo.binnard@samoerai-leuven.be 
 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van WADO VLAANDEREN. 
De nieuwsbrief bevat activiteiten en links naar websites die wij interessant achten. 

Deze links zijn evenwel puur informatief en WADO VLAANDEREN is niet verantwoordelijk 
voor de inhoud of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je club lid is van WADO VLAANDEREN. 
Een bericht of reactie sturen ? 

Dat kan op het volgende adres : ludo.binnard@samoerai-leuven.be 
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