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Jaargang 3 editie 06 

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu club Chikara 

NIET VERGETEN, zaterdag 25 juni onze jaarlijks barbecue. 

En er werden ook enkele clubleden in de bloemekes gezet. 

Zo kreeg Danielle haar tweede zilveren ster en mocht Wilfried zijn 

eerste zilveren ster in ontvangst nemen. 

En Michel behaalde vlotjes zijn blauwe gordel.. 

Deze keer brengen we het verhaal ‘De ziel van de treurwilg’. 

Het verhaal bestaat uit drie delen. Deze maand dus deel 1. 

Blijf onze website bezoeken want regelmatig veranderen er dingen 

en komen er nieuwtjes bij. En ook hier zijn jullie ideeën welkom. 

      De redactie 

Vergeet niet moest je iets weten om te vermelden in ons clubblad 

stuur het door naar onderstaande email. 

Email: tommy.hoebregs@telenet.be 

Website:- www.jiujitsu-chikara.be 

 

Trainingen :  dinsdag 19u30 – 21u00 

                       zaterdag 13u30 – 15u00 

Plaats : Jeugdhuis Aurora Borgloon 

 

 

 

 

 

Inschrijvingen nog steeds mogelijk bij Yvan, Ann of  één 

der clubleden 

 



 

prij 

De ziel van de treurwilg 

Een boeddhistisch verhaal over een boomgeest uit Kyoto (Japan) 

Vele Japanners geloven er heilig in dat in sommige bomen een ziel huist die 

een geheimzinnige macht kan uitoefenen. 

De samoerai Matsoedeira had in zijn tuin in Kyoto een wilg staan waarvan 

de neerhangende takken met zilvergrijze bladeren waren bedekt. Hij was 

bijzonder trots op deze boom, en hij vergat nooit zijn bezoekers er op te 

wijzen. "Is het geen schoonheid?" zei hij dan. "Hebben jullie ooit zo'n 

prachtboom gezien?" 

De bezoekers keken er vol bewondering naar, schudden hun hoofd en 

zeiden dat zij de eerste boom die deze overtrof, nog moesten zien. 

Op een gegeven moment werd de vrouw van de samoerai ernstig ziek. Geen 

enkele dokter in de stad kon de aard en de oorzaak van haar ziekte 

vaststellen. Even later struikelde zijn zoontje over een boomstronk en brak 

zijn rechterbeen. Matsoedeira vroeg zich bezorgd af of dit misschien aan de 

kwade invloed van de wilgenboom was te danken. Voor alle zekerheid 

besloot hij de boom te kappen en hij sprak er met zijn buurman, de 

samoerai Inabata over. 

"Nee, doe dat alsjeblieft niet!" meende deze. "Het is zonde van zo'n mooie 

boom. Verkoop hem aan mij; hij zal een sieraad voor mijn tuin zijn." 

Matsoedeira ging ermee akkoord en met de nodige voorzorgen werd de wilg 

overgeplant naar de tuin van zijn buurman. De boom paste zich hier 

wonderlijk goed aan en groeide nog eens zo hard. 

Inabata was weduwnaar en had geen kinderen. Toen hij op een morgen 

door zijn tuin wandelde, zag hij onder de wilg een vrouw van uitzonderlijke 

schoonheid staan. Hij vroeg zich af hoe die vrouw daar zo ongemerkt was 

gekomen en wie zij was. Niettemin groette hij haar beleefd en nodigde haar 

uit bij hem een kop thee te drinken. Dit nam zij graag aan en zij volgde hem 

naar binnen. Zij praatten honderd uit en Matsoedeira moest bekennen dat 

hij nog nooit zo'n verstandige en charmante vrouw had ontmoet. Na het 

derde kopje thee vroeg de vrouw hem ineens of hij er niet voor voelde met 

haar te trouwen. Nu, daar keek de samoerai wel even van op, maar hij 

overdacht tegelijkertijd dat de kans om te hertrouwen voor zo'n oude 

vrijgezel vrij gering was en nam het aanbod dus met beide handen aan. 

 

 

Huldiging van enkele leden 

 

 

 

 

 

Danielle kreeg haar tweede 

zilveren ster voor haar inzet 

voor de club 

Ook Wilfried werd beloond voor 

inzet voor de club en kreeg 

daarvoor zijn eerste zilveren ster 

Michel behaalde vlotjes zijn 

blauwe gordel. 

‘Goe bezig’ 


