
	  
	  
	  

Huishoudelijk	  &	  Dojo	  reglement	  
	  

1. Alle	  leden	  of	  hun	  verantwoordelijken	  dienen	  dit	  reglement	  te	  lezen,	  te	  kennen	  en	  te	  eerbiedigen.	  Het	  
zal	  bij	  eventuele	  hervorming	  of	  aanpassing	  opnieuw	  aan	  de	  leden	  overgemaakt	  worden.	  Wijzigingen	  
tijdens	  het	  sportjaar	  worden	  schriftelijk	  gedaan.	  

	  
2. Ieder	  aangesloten	  lid	  is	  verzekerd.	  De	  “verzekering”	  is	  geldig	  voor	  het	  hele	  seizoen	  en	  voor	  trainingen	  

in	  de	  centrale	  Dojo	  en	  alle	  andere	  trainingen	  door	  de	  club	  erkend.	  Niet	  aangeslotenen	  trainen	  op	  
eigen	  verantwoordelijkheid	  en	  kunnen	  de	  club,	  het	  bestuur	  en	  of	  verantwoordelijken	  niet	  
aansprakelijk	  stellen	  voor	  gebeurlijke	  ongevallen.	  

	  
3. Niet	  aangeslotenen	  kunnen	  3	  lessen	  volgen	  in	  clubverband,	  dit	  onder	  het	  begrip	  “proefles”.	  Daarna	  

dienen	  zij,	  indien	  ze	  willen	  verder	  te	  trainen	  zich	  in	  te	  schrijven.	  
	  
4. De	  jaarlijkse	  lid	  en	  verzekeringsgelden	  vervallen	  op	  1	  september	  en	  moeten	  derhalve	  voor	  die	  datum	  

vernieuwd	  worden,	  voor	  nieuwe	  leden	  is	  dit	  na	  de	  proeflessen.	  	  
	  

5. Voor	  men	  de	  tatami	  (matten)	  betreedt	  plaatst	  men	  zijn	  schoeisel	  op	  de	  daarvoor	  voorziene	  plaats,	  
steeds	  mooi	  in	  orde.	  Elke	  leer	  bij	  verlaten	  van	  tatami	  schoeisel	  aandoen.	  

	  
6. Kledij	  moet	  steeds	  fris	  en	  gewassen	  zijn.	  

	  
7. Men	  groet	  de	  Dojo/Tatami	  “steeds”	  bij	  het	  betreden	  en	  verlaten.	  

	  
8. De	  hoogste	  aanwezige	  graad	  zal	  bij	  aanvang	  van	  de	  les	  orde	  brengen	  in	  de	  Dojo,	  hij	  zorgt	  dat	  indien	  

aanwezig	  de	  gong	  naast	  hem	  staat.	  Hij	  zal	  na	  commando	  van	  de	  lesgever	  het	  bevel	  SEIZA	  geven	  
waarna	  iedereen	  in	  orde	  gaat	  zitten.	  Bij	  het	  zitten	  gaan	  éérst	  linker	  been	  bij	  het	  opstaan	  éérst	  het	  
rechtenbeen.	  

	  
9. Verloop	  voor	  de	  ceremoniële	  groet	  bij	  aanvang	  en	  einde	  van	  de	  les:	  	  

a)	  	  de	  hoogste	  in	  graad	  zal	  de	  gong	  slaan	  voor	  de	  afgroet	  voor	  aanvang	  en	  na	  de	  les,	  op	  commando	  van	  
de	  lesgever.	  Ook	  zorgt	  hij	  voor	  het	  ‘schrijn’	  (foto)	   	   	   	   	  
b)	  de	  lesgever/Shihan	  draait	  zich	  naar	  de	  foto	  of	  tempel	  en	  groet,	  alle	  leerlingen	  groeten	  mee	  door	  
een	  buiging	  gevolgd	  door	  twee	  keer	  in	  de	  handen	  te	  klappen	  en	  te	  wrijven,	  gevolgd	  door	  een	  tweede	  
buiging,	  de	  lesgever	  keert	  zich	  terug	  naar	  de	  leerlingen.	  
c)	  de	  hoogste	  in	  graad	  geeft	  het	  bevel:<	  SENSEI	  NI	  REI	  >groet	  aan	  de	  lesgever(s);	  men	  groet	  door	  
buiging	  en	  zegt	  allen	  gelijk	  OME	  GOI	  SAIMAS	  (help	  ons,	  leer	  ons)	  .	  de	  lesgever	  groet	  niet.	  
d)	  de	  hoogste	  in	  graad	  geeft	  dan	  het	  bevel	  <	  OTGANI	  REI	  >	  groet	  aan	  iedereen,	  iedereen	  buigt,	  zonder	  
meer.	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	  
e)	  bij	  afsluiting	  van	  de	  les	  zegt	  men	  :	  <DOMO	  ARIGATO	  GOI	  SAIMAS>	  (we	  danken	  u	  voor	  de	  les)	  de	  
lesgever	  zegt	  :	  DO	  ITASHI	  MASTE	  (graag	  gedaan)	  

	  
10. Van	  zodra	  een	  Grootmeester	  (Shihan)	  de	  matten	  betreedt	  als	  de	  les	  al	  begonnen	  is	  onderbreekt	  één	  

van	  de	  hoogste	  in	  rang	  onmiddellijk	  de	  les	  (Mate)	  en	  men	  gaat	  onmiddellijk	  in	  seiza-‐houding	  zitten	  om	  
hem	  te	  groeten.	  

	  
11. Tijdens	  de	  les	  zal	  men	  mekaar	  ‘voor	  en	  na’	  de	  oefening	  steeds	  uit	  respect	  afgroeten.	   	  

	  
12. De	  lesgever	  wordt	  met	  “Sensei”	  aangesproken.	  De	  lesgever	  is	  de	  enige	  aan	  wie	  men	  informatie	  vraagt	  

over	  de	  gegeven	  techniek.	  	  
	  
13. De	  Uki	  van	  de	  lesgever	  werkt	  optimaal	  mee.	  
	  
14. Nooit	  verbeterd	  men	  een	  Shihan	  of	  meester	  in	  publiek,	  achteraf	  kan	  alles	  besproken	  worden.	  

	  
15. Alleen	  bij	  aanwezigheid	  van	  een	  lesgever	  wordt	  de	  les	  begonnen.	  Bij	  het	  roepen	  tot	  opstellen	  zal	  men	  

zich	  snel	  naar	  zijn	  plaats	  begeven.	  Hoogste	  in	  graad	  neemt	  deze	  verantwoordelijkheid	  .	  
	  

16. Bij	  verwonding	  ,	  onmiddellijk	  het	  nodige	  doen	  (bloed	  =	  plakkertje)	  uit	  de	  EHBO	  koffer.	  



	  
17. Er	  mag	  niet	  gegeten	  worden	  op	  de	  mat.	  Roken	  is	  steeds	  verboden.	  

	  
18. Nagels	  aan	  handen	  en	  voeten	  zijn	  kort	  en	  zuiver	  (wassen	  voor	  de	  les!),	  men	  draagt	  geen	  juwelen	  of	  

andere	  sieraden.	  Dit	  ter	  voorkoming	  kwetsuren	  van	  jezelf	  of	  anderen.	  
	  

19. Tijdens	  de	  trainingen	  heerst	  er	  stilte	  !!!	  Geen	  geroep	  of	  getier.	  Geen	  abnormale	  uitlatingen.	  
	  

20. Iedereen	  houdt	  zich	  aan	  de	  opgegeven	  technieken!	  Afwijkingen	  enkel	  na	  goedkeuring	  van	  de	  lesgever.	  	  
	  

21. Tijdens	  de	  oefeningen	  staat	  of	  zit	  men	  in	  stilte.	  Bij	  het	  staan	  zijn	  de	  vrije	  handen	  rustende	  op	  de	  obi	  ter	  
hoogte	  van	  de	  knoop.	  	  
	  

22. Bij	  oefenwapengebruik	  draagt	  men	  het	  wapen	  tijdens	  rust	  in	  de	  linkse	  hand	  naast	  het	  lichaam.	  
	  

23. Iedereen	  zorgt	  voor	  een	  tanto	  (houten	  dolk)	  en	  Bo	  (korte	  stok)	  en	  eventueel	  een	  (speelgoed)	  namaak	  
trainingspistool.	  

	  
24. De	  clubleiding	  bepaalt	  plaats	  en	  datum	  van	  wie	  en	  door	  wie	  bevorderingen	  worden	  afgenomen.	  

	  
25. Voor	  een	  bezoek	  aan	  het	  toilet	  vraagt	  men	  toestemming,	  kinderen	  mogen	  enkel	  onder	  begeleiding	  

van	  hun	  ouder	  of	  begeleider	  de	  tatami	  verlaten.	  
	  

26. Douche	  is	  steeds	  mogelijk,	  kinderen	  enkel	  onder	  begeleiding	  van	  hun	  ouder	  (ook	  toilet	  bezoek!).
	   	   	  

27. Laatkomers	  dienen	  in	  seiza	  (zittend)	  te	  wachten	  aan	  de	  ingang	  van	  de	  Dojo	  totdat	  de	  Sensei	  hem	  
afgroet	  en	  uitnodigt	  op	  de	  tatami.	  Men	  beperkt	  het	  laat	  komen!	  

	  
28. Is	  de	  kledij	  niet	  meer	  in	  orde,	  dan	  draait	  men	  zich	  met	  de	  rug	  naar	  de	  lesgever	  of	  zijn	  medeleerling	  en	  

brengt	  ze	  in	  de	  juiste	  vorm.	  Hierna	  zet	  men	  zich	  terug	  op	  zijn	  plaats.	  
	  

29. Opzettelijk	  iemand	  verwonden,	  ongehoorzaamheid,	  zich	  slecht	  gedragen,	  ruzie	  maken	  enz…	  of	  de	  
aangeleerde	  technieken	  zonder	  reden	  van	  zelfverdediging	  gebruiken	  op	  eender	  welk	  moment,	  ook	  
buiten	  de	  Dojo	  zal	  aanleiding	  geven	  tot	  uitsluiting.	  De	  duur	  van	  uitsluiting	  zal	  door	  de	  clubleiding	  
bepaald	  worden.	  

	  
30. Yodancha	  trainingen	  mogen	  alleen	  bijgewoond	  worden	  door	  1	  Kyu	  &	  Dan	  graadhouders	  behoudens	  

toestemming	  van	  de	  lesgever.	  
	  

31. Een	  seizoen	  loopt	  gelijk	  met	  de	  school	  (behoudens	  andere	  mededeling)	  en	  als	  de	  sporthal	  Ter	  Donk	  
open	  is	  gaan	  de	  trainingen	  door	  tijdens	  verlofdagen	  (behalve	  de	  grote	  vakantie).	  

	  
	  
Sensei	  Shihan	  	  Steegmans	  Marc	  	   	   	  
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Sensei	  Kids	  club	  Vankriekelsvenne	  Kris	  
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