
Technieken toelatingsproef VTS – Ju-Jiitsu 

 
Vlaamse Ju Jitsu Federatie vzw  november 2015 

 

  

 

Clubblad 
Jiu-Jitsu CHIKARA 

 

 

Trainingen : dinsdag 19u30 – 21u00 

                    zaterdag13u30 – 15u00 

Plaats : Jeugdcentrum Aurora  

         Ervaerts 1D 3840Borgloon 

Jaargang 11 editie 02                                          

 

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu Chikara  

 

❖ Nationale Training 03/02/19 te Hélécine van 10u00 tot 11u30. 

      Complexe Sportif d'Hélécine Le Brouc 5, 1357 Hélécine. 
 

 

❖ Tegemoetkoming mutualiteit 2019. 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                       

                     

mailto:yvan.duerinckx@skynet.be
mailto:tommy.hoebregs@telenet.be
http://www.jiujitsu-chikara.be/


Chinees Nieuwjaar 5 februari 2019. 

 

Het Zwijn 
2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947 

Het zwijn is één van het betrouwbaarste teken (dieren) van de 

dierenriem. Ze zijn intelligent, verdraagzaam en ook nog eens 

gezellig. Gezegend met gezond verstand en veel smaak voor de 

esthetica. Zwijnen zijn loyaal en goedaardig. Niettemin ietsje pietsje 

ouderwets, maar zij, die geboren onder het teken van het zwijn zijn, 

spreiden een standvastigheid, geduld en weerstandsvermogen 

tentoon. Zwijnen zijn ook altijd gelukkig en vinden ook altijd een 

gelukkig gesternte boven zich, als zij dat nodig hebben. Zij hebben 

een fijn gevoel voor de heerlijke dingen in het leven. Jammer 

genoeg, kan zijn hang naar een hogere levensstijl zijn gevoelens 

overheersen. Zij hebben een groot hart, maar dat kan onnodig 

ingewikkeld worden. Hun behoefte aan luxe maakt hen een snob, ze 

worden vrekkig en verwaand. Zwijnen zijn lichtgelovig en naïef en 

vinden het moeilijk om de onvolmaaktheden in hun wereld te 

begrijpen.. 

Mensen geboren in het Jaar van het Zwijn zullen het goed doen als 

restaurateur, musicus, onderzoeker, technicus, arts, 

maatschappelijk werker, binnenhuisarchitect, kok, tuinman, 

entertainer, traiteur, en ambtenaar. Het Zwijn is geduldig en 

vriendelijkheid en ze doen het goed in hun carrière 

 
Proficiat Siska met je oranje gordel. 

 

 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSw6yNyYHgAhUlIMUKHU9PB-AQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fnl.freepik.com%2Fpremium-vector%2Fnieuwjaar-chinees-nieuwjaar-2019-zodiac-design-golden-paper_2921735.htm&psig=AOvVaw3SkimEvbo3y5_oIWcj1DmP&ust=1548252666315391

