
Agenda 2017. 
 

 05/02/2017 NT te Hélécine van 10u00 tot 11u30 

 

 Vergaderring Raad van Bestuur (Voor de training) 

 

 05/03/2017 NT te Nerem van 10u00 tot 11u30 

 

 02/04/2017 NT te Glabeek van 10u00 tot 11u30 

 

 23/04/2017 Dan-examen te Borgloon 

 

 07/05/2017 NT + Uitreiking diploma’s te Kampenhout                     

van 10u00 tot 11u30 

 

 01/06/2017 Algemene vergadering te Hélécine 

 

 24/06/2017 B.B.Q. Chikara te Borgloon 

 

 Zomerstage Juli of Augustus 

 

 03/09/2017 NT te Sint-Truiden van 10u00 tot 11u30 

 

 Vergaderring Raad van Bestuur (Voor of na de training) 

 

 01/102017 NT te Dilbeek van 10u00 tot 11u30 

 

 22/10/2017 Dan-examens te Borgloon 

 

 05/11/2016 NT te Borgloon + Uitreiking diploma’s                        

van 10u00 tot 11u30 

 

 07/12/2016 Vergadering Raad van Bestuur  te Hélécine 

 

 Nationale Stage te Hélécine (datum nog te bepalen) 

 

 

  

 

Clubblad 
Jiu-Jitsu CHIKARA 

 

 

Trainingen : dinsdag 19u30 – 21u00 

                    zaterdag13u30 – 15u00 

Plaats : Jeugdhuis Aurora Borgloon 

Jaargang 9 editie 01                                          

 

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu Chikara  
 

 

 Hierbij willen we iedereen onze beste wensen voor 2017 

overbrengen.  

En voor al onze leden een succesvol sportief 2017. 

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.             Kadomatsu   

 

 

Email: yvan.duerinckx@skynet.be 

 

tommy.hoebregs@telenet.be 

 

Website: www.jiujitsu-chikara.be 
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1 Januari in Japan. 

 

Wat is de betekenis van de bamboe- en pijnboomdecoraties aan de 

voordeur? 

Het begin van het nieuwe jaar is een spirituele tijd voor Japanners, want de 

goden van het nieuwe jaar zouden op die dag naar de aarde afdalen. Om de 

goden te kunnen leiden plaatsen veel gezinnen en bedrijven een schrijntje van 

bamboe en pijnboom, ook wel gekend als ‘kadomatsu’. Die kadomatsu wordt 

aan weerszijden van de ingang geplaatst. De versieringen van bamboespruiten 

zijn een voorstelling van de hemel, aarde en de mensheid. Japanners geloven 

dat die versieringen geluk geesten aantrekken. De decoraties blijven staan tot 7 

januari, waarna ze naar een schrijn worden gebracht om daar vervolgens te 

worden verbrand zodat de geesten kunnen terugkeren. 

Wat is de betekenis van het drinken van de speciale gekruide sake? 

De speciale gekruide sake die op nieuwjaarsdag wordt geserveerd dient om het 

ongeluk van het voorbije jaar uit te drijven en zou helpen met de gezondheid in 

het nieuwe jaar. De sake draagt de naam ‘o-toso’, met de kanji 屠 (verlies) en 

蘇 (boze geest) en de medische kruiden die erin worden gebruikt zouden goed 

zijn voor de vertering en bescherming bieden tegen verkoudheden, perfect dus 

voor het winterse feest van Nieuwjaar. De sake wordt geserveerd uit een pot 

van lakwerk en dan in drie kopjes van verschillende maten gegoten. Elk lid van 

de familie neemt een slokje van elk kopje, van het kleinste kopje naar het 

grootste kop.     

 

 
Proficiat Jacques met je bruine gordel. 
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