Clubblad
Jiu-Jitsu CHIKARA

NIET TE VERGETEN
Op volgende data is er GEEN training !!!!!!!!!
•

Zaterdag 16 juli: zomerstage te Perwez (iedereen welkom daar)

•

Zaterdag 23 juli GEEN training (uitstap Rüdeshem)

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

Jaargang 3 editie 07
Beste sportvrienden Jiu-Jitsu club Chikara

De andere dagen zullen de training gewoon
doorgaan, dus ook tijdens de vakantiemaanden.

Onze club BBQ was weer een groot succes. Langs deze weg willen
we dan ook iedereen die heeft meegeholpen bedanken.
Vandaag deel 2 van ‘De ziel van de treurwilg’.
Volgende maand het slot deel.
Ook aandacht voor enkele houdgrepen die je kunnen helpen om
een gevecht op de grond verder te zetten
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

De ziel van de treurwilg

Enkele houdgrepen

DEEL 2
Niet lang daarna trouwden zij. Op het huwelijksfeest waren niet alleen talrijke
samoeraiprij
met hun vrouwen aanwezig, maar ook de daimyo van de stad en een aantal
priesters van de Sanjoegendo-tempel, waar het huwelijk was ingezegend.

Kesa-Gatame (1ste houdgreep)

Binnen het jaar schonk zijn echtgenote hem een zoon, die zij Yanagi (de wilg)
noemden. De familie leefde enkele jaren in voorspoed en geluk, en dit had tot het
einde van hun leven kunnen duren, wanneer er niet iets bijzonders was gebeurd.
In de Sanjoegendo-tempel - het heiligdom dat 33 333 beelden van Kannon, de godin
van het medelijden, bevat - was een pilaar ingestort. De daimyo van Kyoto overlegde
met de priesters wat er aan gedaan moest worden. Iedere priester had er zijn eigen
mening over, maar de abt zei dat de pilaar alleen maar hersteld kon worden door de
stam van een grote treurwilg. De daimyo vroeg of de wilg van Inabata niet geschikt
was, maar de abt meende dat men eerst de omvang en de hoogte moest meten. Dat
gebeurde en de abt liet de daimyo weten dat deze boom geschikt was bevonden. De
daimyo gaf toen bevel de wilg te kappen. Ofschoon het Inabata aan het hart ging,
moest hij buigen voor de wil van zijn heer en meester.
Toen zijn vrouw het nieuws vernam, werd zij bleek en kreeg tranen in haar ogen. "Je
hebt mij nog nooit gevraagd waar ik vandaan kwam," zei zij met een treurige stem. "Ik
heb dit geheim altijd willen bewaren, maar nu moet ik het je wel vertellen: ik ben de
ziel van de treurwilg! Toen je indertijd jouw buurman ervan weerhouden hebt mij om
te kappen en toen je mij in jouw tuin hebt overgeplant, was ik zo dankbaar dat ik
besloot met je te trouwen om nog dichter bij je te zijn. Nu weet ik dat ik moet sterven,
omdat jij je niet mag verzetten tegen de wil van je meester. Het zal mij heel moeilijk
vallen van je te scheiden, maar het beste dat ik bezit, laat ik bij jou achter: onze kleine
oogappel Yanagi. Hij zal je vertroosten, wanneer ik er niet meer ben."
Toen Inabata deze woorden hoorde, spoedde hij zich meteen naar zijn heer en
smeekte hem de boom, die op zo'n geheimzinnige wijze met zijn leven verbonden
was, te willen sparen. Vergeefs, want de prins die bang was de abt te mishagen,
weigerde pertinent zijn beslissing te herroepen. Op een morgen meldde zich een
groep houthakkers die de samoerai mededeelden dat zij op hoog bevel de opdracht
hadden de wilg in zijn tuin te kappen.

Kata-gatame (2de houdgreep)

Kami-Shiho-Gatame (3de houdgreep)

Yoko-Shiho-Gatame (6de houdgreep)

