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Wat staat er nog allemaal gepland voor dit jaar:


Kerstfeestje dinsdag 18 december 2012 om 20u30

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

Jaargang 4 editie 11
- training zal ingekort worden van 19u30 tot 20u30
- gelieve voor 15 december aan Yvan of Ann te zeggen of je komt en
met hoeveel personen, kwestie van voldoende in huis te hebben om
de magen te vullen en de kelen te smeren.
Mopjes
Een echtpaar bezocht een galerie om kunst te bekijken. Op een van de schilderijen staat
een mooie dame, die alleen bedekt is met een paar blaadjes. De vrouw loopt door, maar
haar man blijft met open mond staan kijken. Hierop zegt de vrouw: "Zeg, waar wacht je
op? Op de herfst soms?"

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu club Chikara
Het is een drukke periode geweest voor verschillende van onze
leden. Zo behaalde Tommy zijn tweede zilveren ster, slaagde Michel
in zijn examen voor bruine gordel, deed Vincent hem na door zijn
blauwe gordel te behalen en bleven ook de jonge dames uit onze
club niet achter en slaagde Hanne in het examen blauwe gordel en
Goele in het examen groene gordel. Een dikke proficiat voor hen
allemaal.
Achteraan blijven we naar traditie belangrijke data en info terug
vinden. Handig als je dat bijhoudt
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

Examen gordels

Examen groene gordel

prij
Na veel bloed, zweet en
keihard werken behaalde
Michel zijn bruine gordel.

Vincent bleef niet achter en
slaagde in zijn examen blauwe
gordel en mocht eindelijk een
plaatske opschuiven.

Hanne behaalde de lang
begeerde blauwe gordel na
een examen waar ze diep is
gegaan.

Goele werkte vlotjes haar
programma af voor het
behalen van haar groene
gordel.

Tommy mocht op de
Nationale Training te
Molenbeek zijn tweede
zilveren ster in ontvangst
nemen.

