
Mogen we u en uw familie uitnodigen op ons 

eindejaarsfeestje dinsdag 29 december 2015. 

Dit van 20u30 tot … 

Eerst 1 uur les nadien gezellig samen zijn met een hapje en een 

drankje. 

 

 
Vanwege het bestuur en de trainers. 

 

 

ZATERDAG 2 JANUARI GEEN LES. 

  

 

Clubblad 
Jiu-Jitsu CHIKARA 

 

 

Trainingen : dinsdag 19u30 – 21u00 

                    zaterdag13u30 – 15u00 

Plaats : Jeugdhuis Aurora Borgloon 

Jaargang 7 editie 12                                          

 

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu Chikara  
 

 

 Het was weer een vruchtbaar jaar voor onze club, we hebben er 2 

zwarte gordels bij en een Dan verhoging. Proficiat mannen! 

 

 Je kan nog altijd een deel van je bijdrage terugvorderen via je 

mutualiteit. De formulieren vind je op onze website. 
 

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 
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Proficiat Jonas, Stijn en Lennert met je  

oranje gordel. 

  

Proficiat Timo met je groene gordel 

en Dietwin met je blauwe gordel. 

  

 

Kracht ontdekken. 

Een 10-jarige jongen besloot ondanks dat hij bij een auto-ongeluk zijn linkerarm is 
verloren om judo-les te nemen bij een oude Japanse meester. De lessen verliepen 
voorspoedig, maar na enkele maanden heeft de jongen nog maar één beweging 
geleerd. “Meer hoef je niet te kennen,” zei de meester. 

Dus bleef de jongen trainen tot zijn eerste toernooi. Daarin won hij de ene na de 
andere wedstrijd en bereikte hij de finale. Zijn tegenstander in de finale is groter, 
sterker en meer ervaren. 

Uit bezorgdheid voor de 
jongen wil de scheidsrechter 
de wedstrijd halverwege 
afbreken. “Nee,” zei de 
meester, “laat hem verder 
gaan.” Vervolgens maakt de 
tegenstander een fout. Hij 
vergeet zijn verdediging. De 
jongen maakt er gebruik van 
en wint… 

 

Op de terugweg vraagt de verbaasde jongen aan de meester hoe hij het toernooi 
heeft kunnen winnen. “Je hebt gewonnen, omdat je één van de moeilijkste 
bewegingen in het judo echt heel goed onder de knie hebt gekregen. En omdat 
tegenstanders zich alleen tegen deze beweging kunnen verdedigen door jouw 
linkerarm vast te pakken…” 

De jongen was geleerd dat een zwak punt ook een verborgen kracht kan 
bezitten… 
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