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Karateschool Shotokan Herzele en Erpe-Mere – Clubreglement (1/2) 
 

 
 
1. Je betreedt de dojo (trainingszaal) ten vroegste 10 minuten voor aanvang van de 

training en verlaat de dojo ten laatste 10 minuten na beëindiging ervan.  Het 
clubbestuur en/of de aanwezige instructeur is niet verantwoordelijk voor kinderen 
of personen die zich buiten dit tijdsbestek (10 minuten voor en na de training) in 
de dojo bevinden. 
 

2. De jaarlijkse verzekering (verplicht te nemen bij het lidmaatschap) is slechts geldig 
tijdens de training, niet ervoor of erna.  
 

3. Je bent op tijd voor het begin van de les (wie te laat komt, pompt 10 maal).  
 
4. Je verlaat de dojo nooit zonder de instructeur hiervan te verwittigen. 
 
5. Om veiligheidsredenen is het ten strengste verboden de bergruimtes naast de dojo 

te betreden.  Wie dat toch doet, is zelf verantwoordelijk voor eventuele 
lichamelijke schade (kwetsuren) of schade aan het materiaal.  

 
6. Turntoestellen, ballen of ander materiaal dat door andere sporters in de dojo werd 

achtergelaten, mag niet worden gebruikt.  Het zal in de mate van het mogelijke 
door de instructeur worden weggeborgen. 

 
7. De aanwezigheidskaarten worden vóór aanvang van de les op het daartoe voorziene tafeltje gelegd.  

Deze kaarten  worden door de CLUBVOORZITTER (of bij zijn afwezigheid door een ander bestuurslid) 
afgetekend.  Na de training kan je je kaart ophalen (niet vergeten! ). 
Vanaf de graad van 1ste dan (zwarte gordel), moet je geen aanwezigheidskaart meer afgeven. 

 
8. Je kimono is steeds netjes en in orde. 
 
9. Je draagt geen sieraden tijdens de training : horloges, ringen, oorringen, 

enz. laat je best thuis.  Lange haren worden samengebonden, je zorgt voor 
kortgeknipte nagels aan de vingers en de tenen. 

 
10. Je groet steeds bij het binnenkomen en verlaten van de dojo 

(trainingsruimte). 
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11. Je legt de nodige discipline aan de dag bij het groeten in het begin en het afgroeten op het einde van de 

les.  
 
12. Je toont beleefdheid en discipline tijdens de training (en daarbuiten) : bij het groeten, of ten teken dat je 

begrepen hebt wat de lesgever zei, zeg je steeds “OSS” (uitgesproken als “oes”).  Je beantwoordt ook 
telkens de berichten die je via e-mail of anderszins van het clubbestuur ontvangt.  

 
13. Tijdens de training spreek je de hoofdlesgever aan met Sensei en zijn assistenten met Sempai. 
 
14. Je toont respect voor de leraar en bij oefeningen met partner uiteraard ook voor je partner.  

 
15. Je stoort de les niet onnodig. 

 
16. Je gebruikt geen kauwgom of andere etenswaren tijdens de lessen. 
 
17. De karate-gi (kimono) dient voorzien te zijn van het clubembleem.  Dat embleem koop je voor 2 euro op 

het moment dat je lid wordt van de club en het lidgeld betaalt. 
 
18. Het lidgeld wordt bij het begin van het seizoen betaald en geldt voor 1 jaar.  Het clubbestuur behoudt 

zich het recht voor om het lidgeld jaarlijks aan te passen.  Lidgeld wordt onder geen beding 
terugbetaald. 

 
19. Om in aanmerking te komen voor een examen moeten steeds de basisvereisten vervuld zijn : 

zich voldoende inspannen (dus zeer regelmatig komen trainen), voldoende wachttijd hebben en 
voldoende trainingspunten behalen. Het deelnemen aan een examen wordt enkel en alleen 
voorgesteld door onze clubexaminator.  Hij bepaalt wie in aanmerking komt of zich mag 
klaarmaken voor het behalen van een volgende graad.  

 

Het bestuur 
 
Voor akkoord 
 
Naam :  
 
handtekening 


