Clubblad
Jiu-Jitsu CHIKARA

Agenda 2018.
❖ 04/02/2018 NT te Gérompont van 10u00 tot 11u30.

Trainingen : dinsdag 19u30 – 21u00
zaterdag 13u30 – 15u00
Plaats : Jeugdhuis Aurora Borgloon

❖ Vergadering Raad van Bestuur (Voor de training).
❖ 04/03/2018 NT te Nerem van 10u00 tot 11u30.
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❖ 08/04/2018 NT te Kampenhout van 10u00 tot 11u30.

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu Chikara

❖ 22/04/2018 Dan-examen te Borgloon
❖ 06/05/2018 NT + Uitreiking diploma’s te Glabeek van 10u00 tot
11u30.
❖ 07/06/2018 Algemene vergadering te Hélécine.
❖ 30/06/2018 B.B.Q. Chikara te Borgloon.
❖ Zomerstage Juli of Augustus.
❖ 02/09/2018 NT te Sint-Truiden van 10u00 tot 11u30 +
Nationale Stage van 11u30 tot 13u00.
❖ Vergadering Raad van Bestuur (Voor of na de training).
❖ 21/10/2018 Dan-examens te Borgloon.
❖ 04/11/2018 NT te Borgloon + Uitreiking diploma’s
van 10u00 tot 11u30.
❖ 06/12/2018 Vergadering Raad van Bestuur te Hélécine.

❖ Nationale training op 4 februari 2018 van 10u00 tot 11u30
Sporthal Ramillies, avenu des Déportés 48 - 1367 Gérompont.
❖ Vergeten we de bijdrage voor het 1ste kwartaal 2018 niet.
❖ Tegemoetkoming mutualiteit 2018 op onze website kan je de
tegemoetkomingformulieren downloaden om te laten invullen.
Er blijft natuurlijk ook onze website.
De redactie
Vergeet niet moest je iets weten om te vermelden in ons clubblad stuur het
zeker door naar onderstaand emailadres.
Email: yvan.duerinckx@skynet.be
tommy.hoebregs@telenet.be
Website: www.jiujitsu-chikara.be

Proficiat Wout met je gele gordel.

Chinees Nieuwjaar
16 februari 2018 - Het jaar van de Hond

Zij die onder het teken van de hond zijn geboren, zijn eerlijk,
vriendschappelijk en betrouwbaar. Ze zijn beschermend,
grootmoedig in hun liefde en zijn zeer rechtvaardig. Zij zijn ook
intuïtief, kunnen goed oordelen of mensen een goed karakter
hebben en kunnen bijna onmiddellijk inschatten, hoe iemand is.
Zij kunnen diplomatiek zijn, maar zij kunnen ook ontzettend
scherp reageren. Zoals de hond zelf, zijn zij graag thuis, en
hebben hun familie lief boven alles. Ze hebben een hoge dunk
van zichzelf. Niets is goed genoeg voor ze. Hun eeuwige
zoektocht naar de juiste manier eindigt af en toe in een eetbui of
een teleurstelling. De honden vinden het moeilijk om
compromissen te sluiten en kunnen weigeren om iemand gelijk
te geven.
Het karakteriseren van een persoon wordt bepaald door hun
dierenteken en het geboortejaar.
Het gevolg is, dat er vijf verschillende Honden-typen zijn:
Mensen, geboren in het Jaar van de Hond, zullen het goed doen
als een zakenman, activist, opvoeder, maatschappelijk werker,
raadsman, dokter, politieagent, wetenschapper,
interieurontwerper, priester, non, liefdadigheid werknemer,
verpleegkundige, rechter of advocaat. Honden worden vaak
gezien als waardevolle werknemers, werken goed als lid van een
team, en zijn ook in staat om een toekomstig leider te worden.

