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      Clubblad 
Jiu-Jitsu CHIKARA 

 
Trainingen: 
dinsdag 19u30 21u00 
zaterdag13u30 – 15u00 
Plaats : Jeugdhuis Aurora  

Jaargang 13 editie 9                              Ervaert 1 D 3840 Borgloon 
                                                
Beste sportvrienden Jiu-Jitsu Chikara  
 

❖ Nationale training 12 september 2021  
      Sporthal TRUDO Sint-Jansstraat 5 (VEEMARKT) Sint-Truiden. 
 

❖ Nationale stage 03 oktober 2021 
Sporthal TRUDO Sint-Jansstraat 5 (VEEMARKT) Sint-Truiden. 

 

❖ Tegemoetkoming mutualiteit 2021. 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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Oosterse wijsheden: 
 

De meester en zijn 3 zonen  
Er was eens een Kenjitsu grootmeester die erg beroemd was in heel Japan die bij het bezoek 

van een andere grootmeester het onderricht wilde tonen dat hij aan zijn 3 zonen gegeven 

had. 

De meester knipoogde naar zijn gast, plaatste een zware metalen pot op de hoek van de 

schuifdeur en zette deze zodanig vast met een stuk bamboe en zeen spijkertje, dat de pot 

op het hoofd zou vallen van de eerste die de deur opende en de kamer binnenstapte. 

Terwijl zij babbelden en thee dronken riep de meester zijn oudste zoon, die onmiddellijk 

kwam. Maar voordat hij de deur opende voelde hij de aanwezigheid van de pot en raadde 

de plaats. Hij verschoof de deur, stak zijn linkerhand door een kier om de pot op te vangen 

en schoof met zijn rechterhand de deur verder open. Met de pot tegen zijn borst geklemd 

stapte hij het vertrek binnen, sloot de deur achter zich, zette de pot terug en liep verder om 

de meesters te begroeten. "dit is mijn oudste zoon", sprak de gastheer lachend. "Hij heeft mijn 

lessen goed geleerd en eens zal hij zeker een Kenjitsu meester zijn". 

De tweede zoon werd geroepen en kwam zonder aarzeling binnen. pas op het laatste 

moment ving hij de pot, die bijna op zijn hoofd viel, op. "Dit is mijn tweede zoon", zei de 

meester, "hij moet nog veel leren, maar hij wordt met de dag beter". 

Daarop riep hij zijn derde zoon, die hals over kop het vertrek binnenkwam en de pot op zijn 

hoofd kreeg. De klap kwam hard aan, maar voordat de pot op de tatami kon vallen had hij 

zijn zwaard getrokken en met een snelle beweging het stuk metaal in tweeën geslagen. "Dit is 

mijn jongste zoon, Jiro", sprak de oude man, "hij is de benjamin van de familie en moet no 

een lange weg afleggen.” 

 

 

 

 

 

 

 

Corona update. 
 

1. Kleedkamers en douche zijn terug ter beschikking . 
 

2. Voor aanvang en na training voorziet de club 
ontsmettingsspray voor de handen. 
 

3. Mondmaskers zijn verplicht voor leden + 12 en eventuele ouders 
bij verplaatsingen. 

 
 

4. Deze regels zijn ook van toepassing voor de nationale training 
en stage te Sint-Truiden.  

 
         De situatie wordt voortdurend opgevolgd en geëvalueerd. 

 
 

        Shihan   
        Yvan 

 

  

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

Vraag inlichtingen aan de Sensei. 


