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Jaargang 3 editie 09 

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu club Chikara 

Deze maand een woordje uitleg over de zilveren en gouden sterren 

die enkele van onze jiu-jitsuka’s dragen. 

Tijdens het Japans weekend in jeugdhuis Aurora had het harnas van 

de samoerai krijger veel beziens. Daarom de benaming van de 

onderdelen van dergelijk harnas en  welk specifiek doel elk 

onderdeel heeft. 

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.horegs@telenet.be 

Website:- www.jiujitsu-chikara.be 

                                 

 

Trainingen :  dinsdag 19u30 – 21u00 

                       zaterdag 13u30 – 15u00 

Plaats : Jeugdhuis Aurora Borgloon 

Data 

Nationale trainingen: 

• 04 september 2011:  Sint-Truiden van 10h00 tot 11h30 

• 02 oktober 2011: Borgloon van 10h00 tot 11h30 

• 06 november 2011: Molenbeek 

Examens 

• 16 oktober 2011: Dan examen te Borgloon 

 

Niet te vergeten ‘VERZEKERINGSGELD’ 9 euro 

Mopje van de maand 

Er zitten drie poezen zich te pletter te drinken aan de bar, omdat ze geen werk 

meer hebben:  

1e poes : Ik zou graag bij Stabilac werken: 's morgens melk, 's middags melk, 's 

avonds melk.  

2e poes : Ik zou liever bij Whiskas werken: 's morgens Whiskas, 's middags 

Whiskas, 's avonds Whiskas. 

3e poes : Ik wil bij Jupiler gaan werken ...  

De andere 2 poezen : Hoezo, Jupiler?  

3e poes : Wel, 's morgens ne kater, 's middags ne kater en 's avonds ne kater 

 



 

prij 

Harnas van de samoerai krijger 

 

 

 

                                                                                                     
                                                                                                     
                                          

 

Zilveren en gouden ster 

 

De laatste tijd horen we meer en meer de vraag van wat de betekenis is van 

de ster(ren) die sommige van onze clubleden dragen op hun gordel. 

 

Deze sterren worden niet zo maar willekeurig toegekend. 

Het is steeds de sensei van de betrokken club die de jiu-jitsuka’s daarvoor kan 

voordragen. 

Deze aanvraag dient dan met gegronde reden ingediend te worden bij de 

‘Raad der Professoren’ dewelke deze  aanvraag zullen onderzoeken en al dan 

niet goedkeuren. 

 

Reden: 

 

- is een erkenning van de betrokken Sensei voor geleverde werk (bijvoorbeeld 

het overnemen van de trainingen bij afwezigheid van de sensei). 

- Men komt pas in aanmerking voor een zlveren ster vanaf de jiu-jitsuka zijn 

zwarte gordel heeft behaald 

 

Hoeveel sterren kan men zo verdienen? 

 

Men begint met 1 zilveren ster dewelke kan gevolgd worden door een 

tweede zilveren ster. De volgende stap is een gouden ster en het hoogst 

haalbare zijn twee gouden sterren. 

 

 

En de dragers van dergelijke sterren kunnen je vertellen dat het telkens een 

eer is om deze te mogen ontvangen uit de handen van de sensei. 

 
 

Hachi: de Kom 

van de Helm 

Maedate: versiering 

aan de voorkant van de 

Helm 

Fukigaeshi: flappen om 

de familiewapens op te 

monteren 

Mabezashi: vizier 

Shikoro: bescherming van de 

hals en nek 

Mempo  bescherming 

van het gezicht 

Yodarekake  

bescherming van de keel 

Sode: bescherming van 

de schouder 

Do: borst – rug harnas 

Kote: bescherming voor de 

armen en handen 

Yurugai no ito: koord die de 

metaaldelen Do en Kusazuri 

aan éénrijgt Kusazuri: bescherming 

van de boven benen 

Haidate: het pantser van de dij 

Gusoku bitsu:  kist waar 

het harnas in zit 

Suneate: bescherming van de 

schenen 


