Op zaterdag 24 juni organiseren we onze
jaarlijkse B.B.Q.

Clubblad
Jiu-Jitsu CHIKARA

Schrijf tijdig in.
Je kan bij ons terecht vanaf 19u00.

Trainingen : dinsdag 19u30 – 21u00
zaterdag13u30 – 15u00
Plaats : Jeugdhuis Aurora Borgloon
Jaargang 9 editie 06
Beste sportvrienden Jiu-Jitsu Chikara
 In de maand juni is er geen nationale training voorzien.
 Vergeten we de bijdrage voor trimester 2 niet!!!
 Tegemoetkoming mutualiteit 2017. Op onze website kan je
de formulieren downloaden om te laten invullen.
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

Onder de grootste geheimhouding werd door de raad van profs beslist
om Sensei Yvan Duerinckx een vervroegde gordelverhoging toe te
kennen.
Deze werd uitgereikt door ouderdomsdeken Joseph Hendrickx, 8ste
DAN.

Proficiat Sensei met je 7de DAN !
Met de nodige trots, een traantje wegpinkend maar vooral totaal
verrast nam hij zijn gordel in ontvangst.
Het mag dan wel een band zijn waarbij examens afleggen niet meer
vereist is, toch zijn de verdiensten niet minder. De uitreiking gaat over
bewezen diensten voor de Federatie van de NFBJJ en het bevorderden
van de jiu-jitsu sport in het algemeen.
Wij, leerlingen zijn bijzonder fier op hem, dat we nog lang mogen
genieten van zijn trainingen.

Vanwege de leden !!!

of zeg ik voortaan Shihan Yvan Duerinckx…………………
Graduatie in Dan-graden zijn:










1e Dan (shodan): zwarte met 1 witte streep
2e Dan (nidan): zwarte met 2 witte strepen
3e Dan (sandan): zwarte met 3 witte strepen
4e Dan (yodan): zwarte met 4 witte strepen
5e Dan (godan): zwarte met 5 witte strepen
6e Dan (rokudan): rood-wit geblokte band
7e Dan (shichidan): rood-wit geblokte band - Shihan
8e Dan (hachidan): rode band
9e Dan (kudan): rode band

