Clubblad
Jiu-Jitsu CHIKARA
Trainingen : dinsdag 19u30 – 21u00
zaterdag 13u30 – 15u00
Plaats : Jeugdhuis Aurora Borgloon
Jaargang 7 editie 10
Beste sportvrienden Jiu-Jitsu Chikara
 Nationale stage op 04 oktober 2015 gaat door in de sporthal van
Borgloon St.-Rochuslaan 12 van 10uur tot 13uur.
 Je kan nog altijd een deel van je bijdrage terug vorderen via je
mutualiteit. De formulieren vind je op onze website.
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 Roan met je oranje gordel.

47 RONIN.
In 1701 zou shogun TOKUGAWA 3 vertegenwoordigers v/d keizer
ontvangen.
Alles moest volgens een zeer strikte ceremonie gebeuren daar om gaf hij de
opdracht aan een van zijn hoofd samoerai ASANO om dit te regelen.
Deze riep de hulp in van een v/d beste ceremoniemeesters v/h land KIRA.
Kira maakt echter een fout en vluchtte, daar door draaide ASANO alleen
op voor deze fout de code der samoerai luide dat de schande alleen kon
worden weggewist door SUPPUKU (rituele zelfmoord) te plegen wat hij
ook deed.
47 RONIN (werkloze samoerai) konden zich er niet mee verzoenen dat hun
meester hiervoor alleen moest opdraaien en ze besloten wraak te nemen op
KIRA.
KIRA vermoede dat er wraak zou genomen worden en liet de samoerai in
het oog houden.
Deze deden alsof ze altijd dronken waren anderen gingen werken als
mandenvechter , smid , enz…
1 Jaar later op een winterdag in december kwamen ze terug samen en
vielen het huis van KIRA binnen deze had zich laf in een kast verborgen
Hij kreeg de kans om SUPPUKU te plegen maar was daar te laf voor daar
om werd hij dan onthoofd zijn hoofd werd naar het graf van hun meester
gebracht
De jongste RONIN werd weggestuurd om de familie van ASANO te
verwittigen dat de wraak was voltroken
De 46 RONIN gaven zich aan bij het gerecht en als straf mochten zij
SUPPUKU plegen omdat ze trouw bleven aan hun meester.
Ze werden naast hun meester begraven
De jongste werd vrij gesproken en stierf op hoge leeftijd ook hij werd
begraven naast zijn meester en zij 46 kameraden.

