
 

HUMOR. 
 

Een Japanner en een Belg zitten in een café te praten over cultuurverschillen. Op 
een gegeven moment geeft de Japanner de Belg een fameuze klap in de nek. 

 
Na een minuutje of vijf staat de Belg weer op en vraagt wat dit in godsnaam moet 

voorstellen. "Dat is karate" zegt de Japanner, "dat 
komt uit Japan". Boos gaat de Belg weer zitten aan de bar. Een tijdje later geeft 
de Japanner hem een enorme heupzwaai. Kreunend en nu nog bozer staat de 

man weer op en vraagt wat dit dan wel niet moet voorstellen "Dat is judo, komt 
uit Japan".  

 
De Belg heeft het nu behoorlijk gehad en loopt naar buiten. Een tijdje later komt 
hij terug met een ijzeren voorwerp in de hand. Hij ziet de Japanner nog aan de 

bar zitten en geeft hem een enorme dreun met het voorwerp. Na een half uurtje 
komt de Japanner weer een beetje bij en ziet de Belg staan. 

 
"Dat was de krik uit mijn Toyota", zegt hij... "komt ook uit Japan!" 

 

------------------------- 
 

 

  

 

      Clubblad 
Jiu-Jitsu CHIKARA 

 

 

Trainingen : dinsdag 19u30 – 21u00 

                    zaterdag13u30 – 15u00 

Plaats : Jeugdhuis Aurora  

Jaargang 12 editie 5                                 Ervaert 1 D 3840 Borgloon 

 

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu Chikara  
 

 

❖ Nationale Training 03/05/20 te Glabeek uitgesteld. 
 

❖ 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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Corona update. 
 

Beste leden. 
 
De strikte maatregelen zullen nog een tijd aanhouden  Voor wat onze 
sportactiviteit aangaat, is er zeker nog geen sprake van enige versoepeling. 
 
Wat is wel toegelaten vanaf 4 mei 
Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan op voorwaarde dat het gaat over 
contactloze sporten zoals bijv. atletiek, tennis, golf, vissen. 
Dus we zullen nog een poosje op onze honger moeten blijven zitten. 
 
De situatie wordt voortdurend opgevolgd en geëvalueerd. 
 
Op initiatief van Steven werd een Whatsapp groepje aangemaakt ‘Chikara 
Borgloon’. 
Voor diegene die interesse hebben kunnen zich toevoegen op het gsm nr van 
Yvan  0495/43 59 57,  en reageren op de volgende opdracht.  

 
Post een leuke foto in kimono.  

Shihan   
  Yvan 

 

 

 

 

 
    Vlaamse Ju Jitsu Federatie vzw  november 2015 
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