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Intern Reglement van de Technische Commissie vzw Saigen 

M.a.w.: Dojo Reglement 

Dojo reglement en attitudes voor Tai-Jutsu en Ju-Jitsuka. 
De deontologie van de school Vzw Saigen. 

 
Ieder lid dient te weten dat Tai-Jutsu en Ju-Jitsu enkel en alleen mag gebruikt worden als 

zelfverdediging, binnen de door de wet toegelaten normen. Al wie deze regels overtreedt kan 

onmiddellijk uit deze school ontslagen worden. 

 

Elk nieuw seizoen vangt aan op 1 september en eindigt op 31 augustus. Gedurende de maand 

juli worden er geen lessen gegeven IN SINT-NIKLAAS & BEVEREN VOOR WIJNEGEM 

EN BRECHT/SINT-JOB KOMT HIER DE MAAND AUGUSTUS erbij, er is dan ook 

voor die maand geen lidgeld verschuldigd. 

 

Waardevolle voorwerpen zoals juwelen, horloges en geld neemt men mee in de zaal waar men 

les krijgt. De club kan niet aansprakelijk gesteld worden bij eventueel verlies of diefstal. 

 

De handen en voeten moeten zuiver en netjes zijn en de nagels van beiden moeten kort geknipt 

zijn om aan de oefenstonden te mogen deelnemen. 

 

De kledij moet altijd zuiver en netjes zijn (minstens 1 keer per week de kimono wassen) 

vooraleer de mat (tatami) te betreden en ze moet behoorlijk gedragen worden. Voor Tai-Jutsu 

wordt er een zwarte gi gedragen voor alle ju-jitsu wedstrijdvormen is een witte gi verplicht. 

 

Voor een training moet de nodige lichaamshygiëne in acht genomen worden. Zo mag en kan 

men niet bezweet van het werk in de kimono stappen. 

 

Lang haar wordt onder voorwaarden toegestaan: vanaf 10 cm haarlengte is een haarband 

verplicht, vanaf 15 cm haarlengte moet het haar in een paardenstaart gedragen worden. 

 

Rokers zorgen ervoor dat hun geliefde geur niet tijdens de training waarneembaar is. Zij 

worden verzocht hun tanden te poetsen, met mate deodorant te gebruiken, … om zo de hinder 

voor niet-rokers tot een minimum te beperken. 

 

Het is ten strengste verboden met schoeisel de tatami te betreden. 

 

Het dragen van sierraden tijdens de training is verboden. 

 

Vooraleer de mat te betreden groet men altijd en dit ook wanneer men ze verlaat. 

 

De les begint en eindigt steeds met een groetceremonie die door iedereen naar behoren wordt 

uitgevoerd. Tijdens dit gebeuren wordt ook het publiek gevraagd de nodige stilte in acht te 

nemen, onze budoka’s worden gevraagd dit ook aan hun kennissen mee te delen en dit 

natuurlijk ook zelf toe te passen. 
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Indien de les reeds gestart is, wacht de laatkomer aan de rand van de tatami tot er toestemming 

wordt gegeven door de lesgever of hoofdtrainer om de mat te betreden, de persoon groet dan de 

mat op en begeeft zich naar de lesgever. De beleefdheidsvorm eist natuurlijk een grondige  

 

reden voor het te laat komen. Meestal wordt er een lichte opwarming gegeven die tevens 

ervoor zorgt dat het lid de verloren opwarmingstijd inhaalt. 

 

Bij het meermaals te laat komen (indien er een bewijs van misbruik is) zal er door Raad van 

Bestuur en of Dagelijks Bestuur op advies van Technische en/of Wedstrijdcommissie een 

voorlopige schorsing opgelegd worden met verlies van het lesgeld (het lesgeld wordt voor deze 

periode nooit terugbetaald). De tuchtraadcommissie zal na de nodige raadpleging en procedure 

ingeleid door de tuchtprocureur hierin een definitieve beslissing vellen na het horen van de 

beklaagde en zijn verdediging. 

 

Bij langdurige afwezigheid zonder verwittiging (langer dan 1 maand) wordt er geacht dat het 

lid geen lid meer wenst te zijn, bij heraansluiting dient hij volledig lid-en lesgeld opnieuw te 

betalen min de verstreken lesperiode van dat seizoen.  

 

Bij het betreden van onze dojo door een aan onze hoofdtrainer zijn rang beantwoorde persoon 

of een professor in de martiale krijgskunsten wordt er maté of yame geroepen door de lesgever 

of een budoka hoogste in rang en alle aanwezige budoka’s stoppen onmiddellijk hun 

activiteiten en groeten op commando samen af in de richting van deze persoon. Dit geldt ook 

als de hoofdtrainer later op de tatami komt. 

 

Alvorens een reeks oefeningen te beginnen met een partner wordt er gegroet en bij het 

beëindigen wordt er afgegroet.  

 

De training gebeuren altijd in stilte en met het nodige respect, de technieken worden uitgevoerd 

volgens het onderrichten van de lesgever of de hoofdtrainer. De lesgever is er om de trainingen 

te leiden en dient met evenveel respect en eerbied behandelt te worden alsof het de 

hoofdtrainer zelf zou betreffen. In hun hoedanigheid mogen zij de kyu technieken verbeteren 

maar onder geen voorwendsel nieuwe technieken aanleren. Dit valt onder de bevoegdheid van 

de hoofdtrainer die ook het examen afneemt en leidt. 

 

De lesgevers mogen in opdracht van de hoofdtrainer de hen opgedragen handeling uitvoeren 

tot het aanleren van welbepaalde technieken (zie maandschema). 

 

Bij afwezigheid van de hoofdtrainer is de aangeduide lesgever verantwoordelijk voor de 

training, gehoorzaam hem/haar zoals je de hoofdtrainer zou gehoorzamen! Dit geldt ook tijdens 

het betreden van de sporthal, kleedkamers en dojo. Het bestuur zal hiervoor ook haar 

verantwoordelijkheid nemen. 

 

Een vraag aan de lesgever wordt enkel gesteld als de lesgever in jouw buurt is. En deze vraag 

moet handelen over de uit te voeren opdracht. 

 

Materiaal wordt steeds terug op zijn plaats gelegd en ook met het nodige respect behandeld. 

Beschadigingen zijn uit den boze en dienen dan ook vergoed te worden. Zonder toestemming 

neemt men geen materiaal mee naar huis. Beschadigingen aan de dojo’s, kleedkamers of 

meubilair zullen door de veroorzaker worden hersteld of vergoed. 
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Indien er iemand betrapt wordt op diefstal, drugsbezit, drugs dealen of ander crimineel gedrag, 

zal hij/zij onmiddellijk verplicht worden zijn lidmaatschap op te geven en zullen de 

gerechtelijke instanties op de hoogte gebracht worden. 

 

Bij kwetsuur of ongeval dient de verantwoordelijke van onze school (Gino De Geest) 

telefonisch (0496/80.42.85) en dit binnen de 24 uur op de hoogte gebracht te worden, het 

doktersattest dient bij deze persoon binnen de 48 uur bezorgt te worden. Dit is ook de 

enige persoon die bevoegd is voor deze materie. Indien dit te laat gebeurt vervallen alle 

modaliteiten, het is in eigen belang dat dit correct en vlot gebeurt. 

 

Elk lid dient bij verandering van adres en/of email, telefoon e.d. dit zo vlug mogelijk door te 

geven aan de secretaris van de club (secretaris@saigen.be). 

 

Voor elk nieuw aan te vangen seizoen wordt er een kortingsvoorstel van het lesgeld 

aangeboden aan alle aangesloten leden, aangepast aan de reële kosten. Wensen zij hiervan geen 

gebruik te maken, dan wordt het normaal verschuldigde bedrag op het eind van het seizoen 

opgevraagd. De aangesloten leden die te laat betalen, zoals meegedeeld in het rondschrijven, 

worden een boete opgelegd van minstens €10. (Deze maatregel is noodzakelijk voor de 

verzekeringsafsluiting.) 

 

De Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur hebben het recht leden aan te werven of te 

weigeren en dit in de voorziene beschreven wettelijke normen. 

 

De leden van deze school zullen door hun voorbeeldig gedrag en omgang, de eerbaarheid van 

onze sport en deze van onze school bewaren bij overtreding van dit Dojoreglement zal er door 

Raad van Bestuur en of Dagelijks Bestuur op advies van Technische en of Wedstrijd 

commissie een voorlopige schorsing opgelegd worden met verlies van het lesgeld. (het lesgeld 

wordt voor deze periode nooit terugbetaald) De tuchtraad/commissie zal na de nodige 

raadpleging en procedure ingeleid door de tuchtprocureur hierin een definitieve beslissing 

vellen na het horen van de beklaagde en zijn verdediging. 

 

De partijen tekenen dit reglement in tweevoud. Voor minderjarigen tekenen respectieve ouders, 

voogd of eindverantwoordelijke mee, dit is echter niet noodzakelijk gezien de betaling lid-

en lesgeld ook geld als een bekrachtiging, hierdoor worden zij lid van onze sportvereniging 

vzw Saigen en krijgen hiervan hun bewijs van lidmaatschap door middel van hun 

aansluitingsbewijs aan onze federatie vzw Vlaamse Ju-Jitsu Federatie (blauw boekje). 

 

Bij de betaling van het lid-en lesgeld wordt ervan uitgegaan dat het nieuwe lid actief wilt 

deelnemen aan de lessen binnen de organisatie van de vzw Saigen, bij het op eigen initiatief 

vroegtijdig beëindigen van het lidmaatschap vervallen alle rechten die een toegetreden lid in 

onze vzw Saigen heeft o.a. het terug betalen van het resterende lesgeld en of lidgeld aan onze 

vzw. 

 

Zonder uitdrukkelijke verklaring van weigering gaat men door het ondertekenen  van het 

huishoudelijke reglement van onze school vzw Saigen of door het betalen van het lidmaatschap 

aan onze vzw, akkoord met het publiceren van foto’s en eventueel filmmateriaal via website, 

folders, reclamepanelen, affiches en dergelijke. Foto- en beeldmateriaal genomen tijdens 

openbare demonstraties en wedstrijden kunnen niet verboden worden ondanks een eventuele 

weigering. Foto- en beeldmateriaal die onderdelen bevatten die aanstootgevend, onzedelijk of 
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mensonterend zijn, aanleiding geven tot spot, pornografisch of voyeuristisch van natuur zijn, 

zijn verboden ondanks een eventuele akkoordverklaring en zullen aanleiding geven tot 

strafvervolging. 

 

REKENING HOUDEND MET DE NIEUWE WETGEVING VAN DE GDPR WET, 25 

MEI 2018 ZIJN WIJ VERPLICHT TE MELDEN DAT INDIEN HET 

LIDMAATSCHAP OPHOUD VAN BESTAAN HET ONDERTEKEND DOJO 

REGLEMENT WORDT VERNIETIG CONFORM DEZE WETGEVING 
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