
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubblad 

Jiu-Jitsu CHIKARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu club Chikara 

Vooreerst de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar en nog 

vele sportieve successen. 

Hierbij stellen we jullie de eerste uitgave van ons clubblad 

voor(editie januari 2009). 

In samenwerking met de gehele club zullen we ervoor zorgen 

dat dit een fleurig en mooi blad wordt. 

Hier zullen jullie alle nieuwtjes vinden  zoals de leden die op 

hun examen geslaagd zijn, een techniek van de maand, een 

EHBO tip, e.a. 

Ook aankondigingen in verband met stages en nationale 

trainingen of wanneer er speciale aankondigen zijn van onze 

trainer. 

Als je ook ideeën hebt voor het clubblad of een leuke foto 

stuur ze dan naar tommy@ua-prisma.be  

     De redactie 

 

EHBO-tip: 

Wat te doen bij een levensbedreigende situatie? 

Volg steeds de volgende basisregels (= 5 stappen): 

1. Veiligheid eerst 

2. Vermoeden van een wervelletsel 

3. controle van bewustzijn en ademhaling 

4. verwittigen van gespecialiseerde hulp: bel 112 

5. verdere eerste hulp en basisregels van eerste hulp 

Techniek van de maand: 

HON GESA GATAME  

(fundamentele controle dwars over het lichaam) 

 

Uke ligt op zijn rug en tori ligt dwars over het lichaam van uke. De arm van 

tori neemt de arm van uke vast, zo hoog mogelijk boven het 

ellebooggewricht ter hoogte van de triceps. Tori spant de arm zoveel 

mogelijk aan rond zijn romp. 

De arm die rond het hoofd ligt steunt met de elleboog op de grond. Tori zijn 

verste been is naar voor geschoven en de knie is hoger gelegen dan de 

schouder van uke. Het dijbeen is tegen de romp van uke gekleefd. Het 

andere been wordt naar achteren geschoven en is lichtjes geplooid, en de 

knie steunt op de tatami. Nu drukken we met onze romp uke tegen de grond 

en ons hoofd wordt voorover gebogen en we brengen onze kin tegen de 

botst 

 

Vergeet niet! 

Begin Januari het lidgeld voor de Federatie te betalen aan 

de Sensei. 



 

Proficiat! 

In oktober zijn er weer examens geweest te Borgloon. 

En natuurlijk deden er weer leden van onze club mee. 

Hierbij proficiat aan Wilfried & Roel die hun zwarte gordel 

behaald hebben. 

Wie is onze Sensei (trainer): 

 

Onze Sensei Yvan Deurinckx begon in de Jiu-Jitsu sport begin 1983. Zijn 

eerste lesgever was Paeschen Léon, die hem 12 jaar lang al zijn kennis 

overbracht 

Hij behaalde zijn zwarte gordel in het jaar1990. De rest van zijn palmares: 

2de DAN 1992; 3de DAN 1995; 4de DAN 1999; 5de DAN 2004 

Eerst was hij een 3-tal jaar actief als hulptrainer te St-Truiden. In 1995 begon 

het dan te kriebelen, hij stampte de CHIKARA club uit de grond.  

Anno 1996 was het jaar dat hij toetrad tot de Raad Der Professoren van de 

NFBJJ. In het jaar 1997 werd de CHIKARA club uitgebreid tot een bijkomende 

club in de 1 WING. 

In 2000 werd hij dan weer verkozen tot ondervoorzitter van de federatie. 

Uiteindelijk dan in 2004 werd het  

BLOSO-diploma INITIATOR behaald. 

In 2005 kreeg hij zijn 2de gouden ster. 

En 2 jaar geleden slaagde hij voor het  

diploma INSTRUCTEUR-B bij BLOSO. 

 

 

De trainingen vinden plaats in JH Aurora te  

Borgloon op: 

- Zaterdag van 13:30  tot 15:00 

- Dinsdag van :19:30  tot 21:00 

Ook proficiat aan Ann, Jessica en Johnny. 

Ann verdiende haar 1
e
 gouden ster en Jessica en Johnny 

hun eerste Zilveren ster. 


