
 
 

 

Proficiat Annelotte - Klaas - Thijs en Ylano met je gele gordel. 
 

 
 

 

  

 

Clubblad 
Jiu-Jitsu CHIKARA 

 

 

Trainingen : dinsdag 19u30 – 21u00 

                    zaterdag13u30 – 15u00 

Plaats : Jeugdhuis Aurora  

Jaargang 12 editie 2                                 Ervaert 1 D 3840 Borgloon 

 

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu Chikara  
 

 

❖ Nationale Training 02/02/20 te Hélécine van 10u00 tot 11u30. 

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

❖ Tegemoetkoming mutualiteit 2020. 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 
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Chinees nieuwjaar jaar van de rat. 

25 Januari 2020. Mensen, geboren in het Jaar van de Rat, zijn 

charmant en getalenteerd. Zij zullen het goed doen in een carrière als 

verkoper, winkelier, schrijver, criticus, politicus of publicist. Ze hebben 

superieur vermogen zich aan te passen aan verschillende omgevingen, 

waardoor ze vaak deelnemen aan verschillende zaken. Rusteloosheid 

en nieuwsgierigheid kunnen resulteren dat men van de hak op de tak 

springt. Ze moeten leren de aandacht vast te houden en zo hun kans te 

vergroten om succesvoller te zijn. Ratten zijn perfectionisten. Ze 

communiceren zeer goed, geven leiding en zijn altijd alert. Zij kiezen 

hun vrienden zorgvuldig. Ratten zijn grote strategen en maken goede 

politici, maar nog belangrijker, hun intuïtie stelt hen in staat om 

tegenstanders heel vroeg in het spel te doorzien. 

Ratten zijn sluw en weten, hoe ze rijkdom kunnen vergaren. Ze 

besteden geld aan hun geliefden. 

Met hun aanpassingsvermogen en slimheid kunnen ze zich uit elke 

netelige situatie manoeuvreren. Maar ze kunnen snel kwaad worden en 

ze kunnen overdreven kritisch zijn. Dit maakt hen wat prikkelbaar en 

zenuwachtig, wanneer de zaken volgens hen niet snel genoeg 

gebeuren. 

Ze hebben een opportunistische eigenschap. Ze passen zich snel aan 

en uit situaties kunnen ze snel voordeel halen voor zichzelf. 

 

 

 


