
                    Agenda 2023 

 
 

❖ 05/02/2023 NT te Hélécine  van 10u00 tot 11u30. 

 
❖ 05/03/2023 NT te Gérompont  van 10u00 tot 11u30. 

 

❖ 19/03/2023 JIU-JITSU BRUNCH te Borgloon 
      Jiu-Jitsu van 10u00 tot 11u00 erna brunch tot 14u00. 

 
❖ 02/04/2023 NT nog te bepalen van 10u00 tot 11u30. 

 
❖ 23/04/2023 Dan-examen te Borgloon 

 
❖ 07/05/2023 NT + Uitreiking diploma’s te Glabeek van 10u00 tot 

11u30. 

 
❖ Zomerstage juli of augustus met B.B.Q. te Borgloon 

 
❖ 10/09/2023 NT te Sint-Truiden van 10u00 tot 11u30. 

 
❖ 01/10/2023 NT te Sint-Truiden van 10u00 tot 11u30  +  

 Nationale Stage van 11u30 tot 13u00. 
 

❖ 22/10/2023 Dan-examens te Borgloon. 

 

❖ 05/11/2023 NT te Borgloon + Uitreiking diploma’s van 10u00 tot 

11u30. 

 
 
 
 
 
 

  

 

Clubblad 
Jiu-Jitsu CHIKARA 

 
 

Trainingen : dinsdag 19u30 – 21u00 
                    zaterdag13u30 – 15u00 
Plaats : Jeugdcentrum Aurora  
         Ervaert 1D 3840Borgloon 

Jaargang 15 editie 01                                          
 
Beste sportvrienden Jiu-Jitsu Chikara  
 

❖ Zaterdag 31 december 2022 geen les. 
 
❖  Dinsdag 3 januari 2023 luiden we het nieuwe jaar in met 1 uur   

les daarna gezellig samen zijn met een hapje en drankje. 
   

 
❖ Hierbij willen we iedereen onze beste wensen voor 2023 

overbrengen.  
En voor al onze leden een succesvol en sportief 2023. 

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 
              
Website: www.jiujitsu-chikara.be                       

                     

mailto:yvan.duerinckx@skynet.be
http://www.jiujitsu-chikara.be/


1 Januari in Japan 
 

❖ 1 januari, ganjitsu, is een nationale feestdag en het begin van de 

belangrijkste vakantieperiode in Japan. De periode wordt shōgatsu  

❖ of o-shōgatsu genoemd en kan slaan op 1-3, 1-7 of 1-20 januari. 

Oorspronkelijk was shogatsu de naam voor januari.  

❖ Velen bezoeken Boeddhistische tempels, waar men een klok kan 

luiden,  

❖ één keer voor iedere zonde. Velen reizen naar een tempel of een 

plaats in de natuur om de eerste zonsopgang van het jaar te zien.  

❖ De Japanse postbezorgers bezorgen op 1 januari de kaarten met 

gelukwensen (en vaak een loterijnummer) die in groten getale 

worden verzonden. Traditie is om in de eerste week van januari 

een paar decoraties gemaakt van den en bamboe naast de deur te 

zetten (門松, kadomatsu). Binnenshuis staan er kagami mochi, 

rijstcakes in de vorm van twee gestapelde ballen, soms met 

citrusfruit (meestal een mandarijn) erop, bij het familiealtaar.  

❖ De rijstcakes horen ook in de zōni, de groentesoep die in deze 

periode wordt gegeten. Karuta, een kaartspel waarin de waka 

gedichten van Hyakunin Isshu worden gebruikt, is een traditioneel 

tijdverdrijf in de Nieuwjaarsvakantie 

 

 Chinees Nieuwjaar 2023 

❖ Op 22 januari begint volgens de Chinese jaartelling het Jaar van 

het Konijn. Dat blijkt goed nieuws te zijn.  

❖ De Chinese horoscoop heeft een dierenriem waarin één 

dierenteken een heel jaar duurt in plaats van in onze horoscopen 

een maand. Wil je precies weten welk teken je bent. 

❖ Ben je een konijn? Dan ben je geboren in 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011 of je wordt komend jaar nog geboren. 

❖ Het Jaar van het Konijn is een grote opluchting na het jaar van de 

tijger. Het Konijn staat namelijk symbool voor geduld, geluk en 

vrede. Daar hadden we nou net even behoefte aan. 

❖ Denk aan een zacht en huppelend konijn als je denkt aan het 

komende jaar (dus niet aan een kerstkonijn!). Het jaar van het 

konijn zorgt voor harmonie en groei. Denk maar aan het jaar 2011, 

dat ook verlichting bracht na de grote financiële crisis van 2008. Of 

denk terug aan 1999, toen we allemaal vol hoop naar de toekomst 

keken. 
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