
 

❖ Nationale training 13 september 2020 te Sint-Truiden. 
 
Hiervoor zullen enkele regels gelden: 
 
Inschrijven is verplicht via www.nfbjj.be/sint-truiden.  
 
Maximum aantal deelnemers is bepaald op 30. 
 
Bij verplaatsingen in het gebouw is een mondmasker VERPLICHT. 
 

❖ We trainen met een vaste trainingspartner, en indien mogelijk een 
“bubbel” per club. 

 
 

❖ Nationale training 10 oktober 2020. 
 
Inschrijven is verplicht via www.nfbjj.be/kidotai. 

 

Deze zal doorgaan te Sint-Truiden (onder leiding van Kidotai Brussels)  
van 10:00 tot 11:30. 
 
Maximum aantal deelnemers is bepaald op 30. 
 
Bij verplaatsingen in het gebouw is een mondmasker VERPLICHT. 
 
We trainen met een vaste trainingspartner, en indien mogelijk een 
“bubbel” per club. 
 
De situatie wordt voortdurend opgevolgd en geëvalueerd. 

 
Shihan   
  Yvan 

 

  

 

      Clubblad 
Jiu-Jitsu CHIKARA 

 

 

Trainingen : dinsdag 19u30 – 21u00 

                    zaterdag13u30 – 15u00 

Plaats : Jeugdhuis Aurora  

Jaargang 12 editie 9                                      Ervaert 1 D 3840 Borgloon 

 

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu Chikara  
 

 

❖ Nationale training 13 september 2020  

      Sporthal TRUDO Sint-Jansstraat 5 (VEEMARKT) Sint-Truiden. 
 

❖ Nationale training 10 oktober 2020 

Sporthal TRUDO Sint-Jansstraat 5 (VEEMARKT) Sint-Truiden. 
 

❖ 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. 

Naar aanleiding van een preventieadviseur veiligheid inspectie in onze 
dojo op corona zijn volgende richtlijnen van toepassing. 
Algemene regels  
1. Houdt steeds 1, 5 meter afstand van iedereen die niet aan de training 
deelneemt.  
2. Blijf thuis als je of iemand van je huisgenoten symptomen hebt die op 
COVID-19 kunnen wijzen (grieperig gevoel, koorts, hoesten, 
kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid).  
3.  Heb je symptomen of ben je in aanraking gekomen met iemand die 
symptomen heeft, blijf dan minstens 14 dagen thuis. 
4. VERWITTIG onmiddellijk de Sensei als je symptomen hebt zodat men de 
gepaste maatregelen kan treffen. 
Voorbereiding thuis  
1. Ga alleen naar de sportclub voor een geplande training. 
2. Laat tijdig aan de Sensei weten dat je aanwezig zult zijn.  
3. De kleedkamers zijn beschikbaar maar trek liefst je kimono thuis al aan. 
4. Neem extra kledij mee voor als je bezweet bent na de training (jas, trui, 
vers T-shirt,…);  
5. Breng je eigen drankje mee (water).  
6. Check dat je alles meehebt, zodat je niets hoeft te lenen.  
7. Ontsmet je eigen materiaal. 
8. Ga voor je vertrek nog even naar het toilet. 
Op de club 
1. Mondmaskers zijn verplicht voor leden en eventuele ouders bij 
verplaatsingen. 
2.Kom alleen de dojo binnen. 
3.Toeschouwers zijn niet toegelaten. 
4.Voor aanvang en na training voorziet de club ontsmettingsspray voor de 
handen. 
5.We werken in bubbels rekening houdend met familie, werk, 
schoolrelaties. 
6.Na de training wordt er dadelijk vertrokken. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

        Proficiat Kelly en Mane met je 
           oranje gordel. 

   

                                    

  

Een nieuw sportjaar staat voor de deur denk er 
aan je verzekering en lidgelden in orde te brengen. 

Vraag inlichtingen aan de Sensei. 


