
 

Betekenis gordel kleuren. 

 

De witte gordel De beginneling die nog zuiver van geest is, en die 

niets weet  

 

De gele gordel Is de kleur van het goud, dat in de grond rust en duidt 

op het zware werk dat er nog nodig zal zijn om te kunnen slagen  

 

De oranje gordel Is de kleur met de vraag om doorzetting, de vraag 

om volharding om tot iets te komen in de Jiu-Jitsu sport  

 

De groene gordel Vertegenwoordigt de groene kleur van de planten 

en de bomen en duidt op de groei en de wil om nog verder te groeien 

naar grotere hoogte  

 

De blauwe gordel Is de kleur van de hemel, welke hoger gelegen is 

dan om het even welke boom. Een hoogte die waard is om te bereiken 

 

De bruine gordel Duidt op de gloei van de zon, hoger gelegen dan de 

hemel, die door haar gloei de bron is van alle leven, alle groei en alle 

warmte 

  

De zwarte gordel Is de combinatie van alle kleuren van de wereld, 

die nog duidt op de onvolleerdheid van de drager hiervan  

 

Dan-graden Elke drager van een Dan erkenning zal trachten het 

weinige dat hij kent nog te verrijken, en dit na vele jaren over te gaan 

dragen op zijn volgelingen 

  

 

Clubblad 
Jiu-Jitsu CHIKARA 

 

 

Trainingen : dinsdag 19u30 – 21u00 

                    zaterdag13u30 – 15u00 

Plaats : Jeugdcentrum Aurora  

         Ervaert 1D 3840Borgloon 

Jaargang 14 editie 02                                          

 

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu Chikara  
 

❖ Tegemoetkoming mutualiteit 2022 

 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/


 

1 februari 2022 Chinees nieuwjaar. 
 
Chinees Nieuwjaar wordt gevierd op de eerste tot en met de  
vijftiende dag van de eerste maand van de Chinese kalender.  
De eerste dag is de dag waarop de tweede (soms de derde)  
nieuwe maan na het wintersolstitium plaatsvindt. 

De oorsprong van het Chinese Nieuwjaar is doordrenkt van 
legendes. Een legende is dat duizenden jaren geleden een monster 
genaamd Nina ("Jaar") dorpelingen aanviel aan het begin van elk 
nieuw jaar. Het monster was bang voor harde geluiden, felle lichten 
en de kleur rood, dus die dingen werden gebruikt om het beest weg 
te jagen. Vieringen die het oude jaar inluiden en het geluk en de 
voorspoed van het nieuwe voortbrengen, omvatten daarom vaak 
vuurwerk, vuurwerk en rode kleren en versieringen. Jongeren krijgen 
geld in kleurrijke rode enveloppen. Bovendien is Chinees Nieuwjaar 
een tijd om te feesten en om familieleden te bezoeken. Veel 
tradities van het seizoen eren familieleden die zijn overleden. 

Wat brengt het jaar van de Tijger 2022? 

Volgens de Chinese horoscoop 2022 wordt dit een jaar waarin je het 
beter wat voorzichtiger aan kunt doen. De energie van de Tijger kan 
behoorlijk intens zijn. Het is dan ook geen gunstig jaar voor grote 
veranderingen in je leven. Blijf liever op de gebaande paden. 

 

 
              Proficiat Luca en Kris met je gele gordel. 

 

 

              Onze club kreeg de felicitaties en het logo toegekend van FROS en 

 Sport Vlaanderen voor zijn jeugdwerking. 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chinese_kalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_maan
https://delphipages.live/link?to=firework&lang=nl&alt=https://www.britannica.com/technology/firework&source=chinese-new-year

