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Jaargang 3 editie 01 

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu club Chikara 

Allereerst wenst de club iedereen een gelukkig en voorspoedig 

2011 toe te wensen. 

2010 hebben we succesvol afgesloten met de kampioenenviering  

van de stad Borgloon waarbij Patrick Billen in de bloemekes werd 

gezet voor het behalen van zijn 1
ste

 Dan. Als club zijn we dan ook 

fier als we op deze kampioenenviering telkens weer leden kunnen 

voordragen. 

En vergeten we ook niet ons Kerstfeestje welk weer een groot 

succes was (foto’s waren nog niet beschikbaar). 

In onze eerste editie van het nieuwe jaar staan we ook eventjes stil 

bij de wapenwetgeving. 

 

      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 

Website: www.jiujitsu-chikara.be 

 

 

Trainingen :  dinsdag 19u30 – 21u00 

                       zaterdag 13u30 – 15u00 

Plaats : Jeugdhuis Aurora Borgloon 

Data om te onthouden 

 

Nationale trainingen 2011 (onder voorbehoud) 

• 06 februari 2011: Perwez 

• 06 maart 2011: Nerem 

• 03 april 2011: Glabbeek 

• 01 mei 2011: Landen 

• 05 juni 2011: Nederokkerzeel 

• 04 september 2011: Sint-Truiden 

• 02 oktober 2011: Borgloon 

• 06 november 2011: Molenbeek 

 

DAN-examen 

• 10 april 2011: Borgloon 

• 16 oktober 2011: Borgloon 

 

Zomerstages 

• 16 juli 2011: Perwez 

• Augustus2011: Borgloon (juiste datum nog te bepalen) 

 



 

prij 

Wapenwet * 

In onze Jiu-Jitsu club worden verdedigingstechnieken aangeleerd tegen 

gewapende aanvallen. 

Sommige onder ons gaan nog verder en leren het hanteren van 

verschillende wapens aan. Het is daarom niet onbelangrijk te weten wat er 

in de Wapenwet verteld wordt over deze gebruikte wapens als "knuppels, 

messen, shuriken, nunchaku, en andere". 

De volgende tekst kan men terug vinden in de Wapenwet: 

Het bezit van verboden wapens is strafbaar ! 

Over welke wapens gaat het ? 

Artikel 3, §1 van de wapenwet somt de verboden wapens op. Het gaat 

voornamelijk over wapens die al verboden waren onder de oude wet : 

• wapens ontworpen voor uitsluitend militair gebruik, waartoe ook de 

automatische vuurwapens behoren (zie verder) 

• spring- en valmessen met slot (ook knipmessen of stiletto’s 

genaamd), vlindermessen, werpmessen, werpsterren (ook shuriken 

genaamd), boksbeugels 

• blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp 

(bijvoorbeeld een mes verborgen in een gordel of pen) 

• degenstokken en geweerstokken die geen historische sierwapens 

zijn 

• knotsen en wapenstokken (ook knuppels of matrakken genaamd) 

• vuurwapens die zijn gewijzigd om ze te kunnen verbergen, die zijn 

verborgen in een ander voorwerp of die niet meer voldoen aan hun 

kenmerken als beschreven in de vergunning ervoor (bijvoorbeeld 

een geweer met afgezaagde loop) 

• elektroshockwapens 

• allerhande spuitbussen (sprays) voor ‘zelfverdediging’ 

• vouwgeweren boven kaliber 20 

• nunchaku’s (in tegenstelling tot wat velen denken, bestaat hierop 

geen uitzondering voor Oosterse gevechtssporten!) 

• geluiddempers (al dan niet gemonteerd op een vuurwapen), 

nachtkijkers en andere onderdelen of hulpstukken die een 

vuurwapen een verboden karakter geven 

• bepaalde munitie (zie art. 22 van de wapenwet en het Koninklijk 

Besluit van 27 februari 1997) 

Dolken, dolkmessen en vouwmessen met een niet-automatisch 

blokkeermechanisme vallen hier niet langer onder, maar voor het dragen 

ervan moet u een wettige reden hebben. 

Wat moet u doen ? 

Als u een verboden wapen bezit dan moet u het afgeven vóór 31 oktober 

2008. Erkende verzamelaars mogen bepaalde verboden wapens evenwel 

bezitten (zie art. 27, §4 (nieuw) van de wapenwet). 

Dit kan straffeloos en anoniem voor zover het wapen niet wordt gezocht. De 

afstand kan gebeuren bij de lokale politie van uw keuze (zie art. 45, §1 van de 

wapenwet). 

In het zeldzame geval dat u een door de vroegere wet vergund wapen zou 

bezitten, dat pas nu door de inwerkingtreding van de wet verboden is 

geworden, dan moet u vóór 31 oktober 2008 : 

• ofwel het wapen door de proefbank voor vuurwapens onomkeerbaar 

laten ombouwen tot een niet-verboden wapen (waarvoor u 

desgevallend een vergunning zal nodig hebben !) of neutraliseren 

(het onbruikbaar maken voor het vuren) (proefbank voor 

vuurwapens, 45 rue Fond-des-Tawes te 4000 Luik, tel: 04 227 14 55) 

• ofwel het wapen overdragen aan een persoon die gerechtigd is het te 

bezitten; 

• ofwel afstand doen van het wapen bij de lokale politie van uw 

verblijfplaats tegen een individueel te bepalen billijke vergoeding (zie 

art. 45, §3 van de wapenwet). 

*Dit is slecht een gedeelte uit de wapenwetgeving. Zie voor meer informatie  

  de desbetreffende Koninklijke Besluiten 

 

 

Men kan daarnaast ook meer informatie bekomen op: 

- In het boek "Van Toog tot Toga" 

- In de cursus Initiator Ju-Jitsu (en hoger), georganiseerd door de Vlaamse 

Trainersschool 

 


