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Nieuws 
 
Het nieuwe karateseizoen is ondertussen van start gegaan en er staan reeds 
verschillende activiteiten op de agenda voor het laatste kwartaal van het jaar. 
Hieronder kan u een overzicht terugvinden van deze activiteiten 
 
Gelieve steeds uw activiteiten en bijhorende info door te sturen naar 
het secretariaat zodat wij ze kunnen opnemen in de kalender en op de website, 
waar men updates en meer gedetailleerde info kan terugvinden. 
 

 
 

Overlijden sensei Hironori Otsuka II 
 
Met spijt melden wij het overlijden van sensei Hironori Otsuka II op 26 juni 2015. 
 

 
 
Sensei Hironori (Jiro) Otsuka (10e dan) werd geboren op 24 februari 1934 in 
Tokyo en was de zoon van sensei Hironori Otsuka Meijin, de stichter van de 
Wado-Ryu karatestijl. Hij werd opgeleid in verschillende martiale kunsten (Iaido, 
Kendo, Judo, Aikido, Kenpo,..) en vergezelde zijn vader tijdens zijn vele reizen 
om Wado-Ryu karate te ontwikkelen. 
 
Toen zijn vader in 1982 stierf, volgde sensei Jiro Otsuka hem op als 
Grootmeester en leider van zijn school, de Wado-ryu Karate-do Renmei. 
Hij zal op zijn beurt worden opgevolgd door zijn zoon, sensei Kazutaka Otsuka. 
 

 

http://www.wadovlaanderen.be/


18th WIKF European Championships 
 

 
 
Van 23 tot 27 september 2015 gaat het Europees Kampioenschap WIKF door in 
Holstebrö te Denemarken. Ook dit jaar zal België met een grote delegatie 
aanwezig zijn; wij wensen onze kampers veel succes toe ! 
 

 
 
 

 
 
 

Beker van Hoeselt 2015 
 
 
Op zondag 25 oktober 2015 organiseert Shingitai Hoeselt voor de 19e maal de 
Beker van Hoeselt in Sporthal Ter Kommen (Europalaan 2 te 3730 Hoeselt), een 
kumitetornooi voor pupillen tot en met senioren. 
 
Praktische info : 
 
* Controle vergunningen : 09u00 tot 09u30 -16 jarigen 
                                       12u00 tot 12u30 +16 jarigen 
* Aanvang Wedstrijden : 10u00 
* Inschrijvingen : uiterlijk op 14 oktober 2015 via deze link 
* Inschrijvingsgeld : € 10,00 per deelnemer 
* Plaats : Sporthal Ter Kommen – Europalaan 2 – 3730 Hoeselt 
 

http://www.shingitai-hoeselt.be/index.php/inschrijven


 
 

 
 

Beker van Kortenberg 2015 
 
Deze katawedstrijd wordt georganiseerd door Karate Groot-Kortenberg op 
zaterdag 31 oktober 2015 en is toegankelijk voor alle kyu-graden van de stijl 
Wado-Ryu. 
 
Het is een officieuze wedstrijd waar gearbitreerd wordt door zowel officiële 
scheidsrechters als door ervaren DAN-graden. De wedstrijd is toegankelijk voor 
karateka’s vanaf 6 jaar. 
 
Praktische info : 
 
* Controle vergunningen : tussen 11u30 en 12u00 
* Aanvang wedstrijd : 12u30 
* Inschrijvingen : uiterlijk 22/10/2015 - via e-mail naar carlo.jansen@telenet.be 
* Inschrijvingsgeld : € 7,00 per deelnemer 
* Plaats : Sporthal Erps-Kwerps - Oude baan 14 - 3071 Erps-Kwerps 
 
 

mailto:carlo.jansen@telenet.be


 
 

 

WIKF-stage sensei Jon Wicks - Bilzen 
 

 
 
Vrijdag 6 november 2015 : 
 
* van 19u30 tot 21u30 : vanaf 3e kyu / +12 jaar 

 
Zaterdag 7 november 2015 : 
 
* van 11u00 tot 12u00 : -12 jaar 
* van 13u00 tot 15u00 : +12 jaar 
* van 15u30 tot 17u30 : vanaf 4e kyu / +12 jaar 
 



 
 

 

10th International Belgian Open - Leuven 
 
Na de succesvolle organisatie van dit internationaal toernooi de afgelopen negen 
jaar richt Karateclub Samoerai Leuven op zondag 15 november 2015, in 
opdracht van de Vlaamse Karate Federatie (VKFM) en in samenwerking met de 
Belgische Karate Federatie (BKF), reeds voor de tiende maal het International 
Belgian Open in. 
 
Praktische info en inschrijvingen : via de site van Sportdata 
 

 
 

 

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=2116#a_eventhead
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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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