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Jaargang 3 editie 08 

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu club Chikara 

Deze week het slot van ons verhaal over de ‘De ziel van de 

treurwilg’. 

En zeker niet te vergeten onze zomerstage 13 augustus, dewelke 

geïntegreerd is in een ‘Japans weekend’. Zeker de moeite waard 

(kijk achteraan voor meer informatie). 

Daarnaast fleuren we deze maand op met enkele mopjes. 

Blijf onze website bezoeken want regelmatig veranderen er dingen 

en komen er nieuwtjes bij. En ook hier zijn jullie ideeën welkom. 

      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 

Opgelet 

 

Zaterdag 13 Augustus wordt onze training vervangen door 

onze jaarlijkse zomerstage. 

Opgelet dit is van 12u00 tot 15u00 en gaat door in het 

Jeugdhuis Aurora. 

 

Kom ook eens een kijkje nemen tijdens het 

Japanse weekend 

 

 



 

prij 

De ziel van de treurwilg 

SLOT 

"Wacht nog even!" zei Inabata, "ik heb zojuist een verzoek aan de keizer 

gericht om de boom te sparen." 

 

De houthakkers schenen er geen aandacht aan te schenken en togen 

meteen aan het werk. Toen Inabata de eerste bijlslagen hoorde, ging hij 

naar zijn vrouw en omhelsde haar. Maar zij maakte zich uit zijn omarming 

los en vloog naar de wilg, waarin zij verdween. Inanbata volgde haar en zag 

dat de wilg met een zware plof op de grond viel. 

 

De houthakkers probeerden de stam weg te slepen, maar zij konden er geen 

beweging in krijgen. Zij waarschuwden de priesters die even later 

arriveerden, gevolgd door een schare gelovigen, wel driehonderd in getal. Zij 

bevestigden zware touwen aan de stam en trokken er met alle macht aan, 

maar de boom week geen centimeter van zijn plaats. Niets scheen te 

helpen: de boom leek nog zwaarder dan graniet. 

 

Op dat moment kwam Yanagi naar buiten, liep naar de stam toe en streelde 

de zilvergrijze bladeren. Hij greep een uitstekende tak en zei: "Kom!" Hij trok 

aan de tak en de stam gleed over de grond of hij zo licht als een veertje was! 

Voortgetrokken door het handje van de jongen liet de zware stam zich 

gewillig naar de tempel brengen. Daar stonden al honderden timmerlieden 

klaar om de boom te bewerken en op de plaats waar de ingestorte zuil 

gestaan had, neer te zetten. 

 

Zo werd de tempel Sanjoegendo weer in zijn oude luister hersteld, en 

Inabata, hoewel hij nog lang over het verlies van zijn vrouw treurde, kon er 

uiteindelijk vrede mee hebben, omdat hij wist dat de ziel van zijn vrouw een 

hogere bestemming had gekregen. 

 

Enkele mopjes 

Een oudere man in Louisiana was eigenaar van een boerderij met een grote 

vijver in de achtertuin.  Die was uitstekend geschikt om te zwemmen.  

Daarom maakte hij de omgeving mooi zuiver en zette er tafeltjes en stoelen 

en plantte bomen en struiken.  Op een avond neemt de boer een emmer om 

in de achtertuin wat fruit te gaan plukken. Als hij bij de vijver komt hoort hij 

roepen en lachen. In het water ziet hij een groepje jonge, naakte vrouwen. 

Hij kucht eens zodat de meisjes hem opmerken en verschrikt naar het midden 

van de vijver zwemmen.  

 

Een van de meisjes roept: 'We komen er niet uit voordat jij weg bent!' 

De oude man aarzelt niet en roept terug: 'Ik ben niet gekomen om naar jullie 

naaktzwemmers te kijken of om jullie uit de vijver te verjagen.'  

Daarbij houdt hij de emmer omhoog en zegt: 'Ik ben alleen naar hier 

gekomen om mijn krokodil te voederen.' 

******* 

de nieuwe dikke Vandaele verschijnt: 

Takeldiensten zonder papieren (vroeger: carjackers)    

Apothekers zonder Papieren (vroeger: drugdealers)  

Geldtransport zonder papieren (vroeger: bankovervallers)  

Gynaecologen zonder papieren (vroeger:Verkrachters)  

Kleuterleiders zonder papieren (vroeger: pedofielen) 

  Deurwaarders zonder papieren (vroeger: inbrekers) 

    Klanten zonder Facturen (vroeger: winkeldieven)  

Racers zonder papieren (vroeger:Snelheidsduivels)  

Belastingsontvangers zonder papieren (vroeger:afpersers) 

 Piloten zonder Papieren (vroeger: vliegtuigkapers)  

Huurders zonder papieren (vroeger: krakers)  

Zakenmensen zonder papieren (vroeger: oplichters) 

  Militairen zonder papieren (vroeger: terroristen) 

 


