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Jaargang 2 editie 12 

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu club Chikara 

Alweer ons laatste boekje van het jaar. 

Het was weer een vruchtbaar jaar voor onze club zeker als je ziet 

welke prestaties onze leden weer hebben neergezet. 

Vergeet ook niet ons kerstfeestje op 28 december. Laat even weten 

of je aanwezig zult zijn. 

En moest je het nog niet weten? We hebben een nieuwe website 

www.jiujitsu-chikara.be Ga er gerust eens opkijken en moest je 

ideeën hebben laat het ons dan weten. 

       De redactie 

Vergeet niet moest je iets weten om te vermelden in ons clubblad 

stuur het door naar onderstaande email. 

Email: tommy.hoebregs@telenet.be 

  

 

Trainingen :  dinsdag 19u30 – 21u00 

                       zaterdag 13u30 – 15u00 

Plaats : Jeugdhuis Aurora Borgloon 

 

Er komen drie vrouwen die een jiu-jitsuka als man hebben bij een voorspeller. 

Ze gaan zitten en die voorspeller vraagt: Kan ik u helpen? Zegt de eerste 

vrouw:"ja, mijn man heeft de groene band jiu-jitsu en heeft een bult voor op 

zijn hoofd. Wat betekent dat?"  

Zegt de voorspeller: "Dat betekent dat jouw man heel verstandig is"  

Zegt de eerste vrouw weer: "Dat klopt helemaal."  

Inmiddels is de tweede vrouw aan de beurt en ze vraagt: "Mijn man doet ook 

aan jiu-jitsu en heeft de blauwe band en een bult op zijn achterhoofd. Wat wil 

dat zeggen?  

Zegt de voorspeller: "Dat betekent dat jouw man heel liefdevol is."  

Zegt de tweede vrouw: "Ja, dat klopt inderdaad."  

Dan is de derde vrouw aan de beurt en zegt: "Mijn man is ook jiu-jitsuka  en 

heeft de zwarte band en een bult op zijn voor- en achterhoofd. Wat betekent 

dat?  

Zegt de voorspeller: "Dat betekent dat jouw man denkt, dat hij verstandig en 

liefdevol is." 

 
Bescheidenheid is een kenmerk van grootheid. 

(Japanse wijsheid) 

 



 

prij 

Tellen in Japans 

Ichi  Eén     Ni Twee     San Drie       Shi of Yon Vier       Go Vijf  

Roku Zes     Shichi of Nana Zeven    Hachi Acht      Kyu Negen      Ju Tien 

Voorbij 10  

Vanaf hier wordt het eigenlijk heel gemakkelijk, je neemt 10 (Ju) en doet er 

telkens 1, 2, 3, 4 enz. bij.  

Ju ichi         Ju ni      Ju san      Ju shi      Ju go     Ju roku    Ju shichi 

Ju hachi     Ju ku 

Twintig is eenvoudigweg 2 x 10: Ni ju 

Nu zijn we vertrokken tot 99, het systeem is telkens hetzelfde: 

Ni ju ichi (2 x 10 + 1 = 21)    Ni ju ni (2 x 10 + 2 = 22) 

Ni ju san      Ni ju shi      Ni ju go     Ni ju roku    Ni ju shichi 

Ni ju hachi   Ni ju ku 

 

San ju (3 x 10 = 30)    San ju ichi    San ju ni    San ju san 

 

Yon ju (4 x 10 = 40)    Yon ju ichi    Yon ju ni   Yon ju san 

 

Go ju (50)   Go ju ichi    Go ju ni     Go ju san 

Roku ju (60)      Nana ju (70)    Hachi ju (80)   Ku ju (90) 

Vanaf 100 en Hoger  

Ook hier blijf je toepassen wat we hierboven zagen.  

Hyaku (100)   Hyaku ichi (101)     Ni hyaku ichi (201) 

Sen (1000)     Ni sen (2000)           Ni sen ichi (2001) 

Man (10.000)    Ni man ni sen (22.000; 2 x 10.000 + 2 x 1000) 
 

Ju man (100.000)     Hyaku man (1.000.000) 

Bushido (de Weg van de Krijger) was de erecode van de Samoerai. 

  

De 7 plooien in de hakama (= Japanse broekrok) in het ‘Akido’ herinneren aan 

deze traditionele deugden. En we moeten er allen naar streven ons deze 

traditionele deugden eigen te maken en te vervolmaken. 

Aan de voorzijde: 

Jin (menslievendheid), 

Gi (eer en gerechtigheid), 

Rei (beleefdheid en etiquette),  

Chi (wijsheid en intelligentie), 

Shin (oprechtheid), 

 

En aan de achterkant: 

Chu (loyaliteit), 

Koh (vroomheid). 

 


