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EK WIKF 2012 
 
Van 28 tot 30 september 2012 gingen de 16e Europese kampioenschappen van 
de WIKF door in Griekenland. 
 
De Belgen kwamen naar huis met in totaal 24 medailles. Hieronder vindt u de 
medailleverdeling. 
 

 
 

Aan Vlaamse zijde werden er podiumplaatsen behaald door :  
 
Lisa Bracke (KC Samoerai Leuven) 
* 2e plaats - kumite individual female juniors -59kg 
* 3e plaats - kumite team female seniors 
 
Margot Bracke (KC Samoerai Leuven) 
* 3e plaats - kumite individual female juniors -59kg 
* 3e plaats - kumite team female seniors 
 
Aron Bracke (KC Samoerai Leuven) 
* 3e plaats - kumite individual male cadets -70kg 
 
Ian Van der Eedt (KC Samoerai Leuven) 
* 3e plaats - kumite individual male seniors -67kg 
* 2e plaats - kumite team male seniors 
 
Rym A. Ouazzani (Samoerai Karate Haacht) 
* 3e plaats - kumite individual female seniors -55kg 
* 3e plaats - kumite team female seniors 
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Peeters Koen (Shingitai Hoeselt) 
* 2e plaats - kumite individual male Juniors -61kg 
 
Kelly Heynen (Shingitai Hoeselt) 
* 2e plaats - kumite individual female seniors +68kg 
* 2e plaats - kumite individual female seniors open 
* 3e plaats - kumite team female seniors 
* 2e plaats – Tanto Dori 
 
Lies Schoovaerts (Samoerai Karate Haacht) 
* 2e plaats – Tanto Dori 
 
De volledige resultaten kan u hier terugvinden. 
 

 

EK WADO RYU ACADEMY 2012 
 
Van 19 tot 21 oktober 2012 vonden de Europese kampioenschappen van de 
Wado Ryu Academy plaats in Portugal. 
 
Voor de resultaten; klik hier. 
 

 

Agenda 
 
De agenda en kalender bevat activiteiten (zowel Wado als Multistijl), 
georganiseerd door of in samenwerking met de leden van WADO VLAANDEREN. 
De volledige kalender kan u vinden op de website. 
 
 

Agenda november 2012 
 
Zaterdag & zondag 03-04 november 2012 
 

 
 

Wado karate stage 
WIKF Belgium - Lees hier de info 

 

http://www.wikfgreece.gr/dbimg/news/54.pdf
http://apkwado.wix.com/almada2012
http://wadovlaanderen.be/onewebmedia/Stage%20WIKF%203&4-11-2012.pdf
http://wadovlaanderen.be/onewebmedia/Stage WIKF 3&4-11-2012.pdf


Vrijdag – zondag 9-10-11 november 2012 
 

 
 

Wado-ryu stage olv sensei Kazutaka Otsuka 
Academy Karate-Do Belgium - Lees hier de info 

 
 
Zondag 11 november 2012 
 

 
 

Belgian Open 2012 
KC Samoerai Leuven - Lees hier de info 

 

http://wadovlaanderen.be/onewebmedia/Stage%20novembre%20-09-10-11112012%20-%20FR.pdf
http://www.vkfmultistijl.be/overzicht
http://wadovlaanderen.be/onewebmedia/Stage novembre -09-10-11112012 - FR.pdf
http://www.vkfmultistijl.be/overzicht


Zondag 18 november 2012 
 

 
 

Interclub Toernooi Kata 
Karate Groot-Kortenberg - Lees hier de info 

 
Maandag 19 november 2012 
 

 
 

Wadotraining olv sensei M. Beysen 
KC Samoerai Leuven - Lees hier de info 

http://www.karate-groot-kortenberg.be/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=28
http://wadovlaanderen.be/Wadotraining_19112012.pdf
http://www.karate-groot-kortenberg.be/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=28
http://wadovlaanderen.be/Wadotraining_19112012.pdf
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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 
Indien deze versie onleesbaar : pdf-versie in bijlage. 

 
 

 

http://www.wadovlaanderen.be/
mailto:ludo.binnard@samoerai-leuven.be
mailto:ludo.binnard@samoerai-leuven.be

