
  
 

 Budosportvereniging  
“De Wa-Kwai” Veghel 

 

 

Reglement van Orde van Budo-sportvereniging "De Wa-Kwai" Veghel.  
 

1.  Het is verplicht vanuit de kleedruimtes op slippers naar de dojo te gaan.  In afwachting van ieders, eigen 

les uur mogen de leerlingen de dojo niet betreden, zij dienen in de hal te wachten.  

2.  De leden dienen uiterlijk 5 minuten doch niet eerder dan 10 minuten voor de aanvang van de lessen 

aanwezig te zijn. De tatami (mat) in de dojo wordt (leslokaal) gezamenlijk schoon gehouden. De lessen 

dienen op tijd te kunnen beginnen.  

3.  Voor aanvang van de les brengen de leerlingen gezamenlijk de budogroet aan de sensai 

(leraar/begeleider), uit erkentelijkheid dat hij ons Budo-onderricht wil gaan geven. Bij het einde van de 

les brengen de leerlingen wederom de budogroet aan de sensai nu uit erkentelijkheid voor dat geen hij 

ons geleerd heeft.  

4.  Tijdens de Budolessen is het niet toegestaan, dat de leerlingen kettingen, ringen, horloges, oor of andere 

sieraden dragen.  

5 . Men moet er voor zorgen lichamelijk zindelijk en schoon te zijn, ook de judogi (judopak) dient in 

zindelijke staat te verkeren. (Bij jongeren zullen hiervoor de ouders moeten zorgen). De dames zijn 

verplicht onder hun jack een gesloten kledingstuk te dragen.  

6.  Men moet de regels van beleefdheid in acht nemen:  

 

a. zijn / haar best doen onder alle omstandigheden, zijn / haar partner te helpen en nooit hinderlijk of 

onaangenaam te zijn;  

b. de hogere banden te respecteren hun raadgevingen naar eer en geweten aanvaarden;  

c. indien men geen les volgt en toch in de dojo aanwezig is, moet men aandachtig volgen wat er op de 

tatami gebeurt en niet de rust in de dojo verstoren.  

d. de hogere banden moeten op hun beurt de vooruitgang van de lager gegradueerde bevorderen.  

e. men moet tijdens de lessen het stilzwijgen bewaren, alleen het hoogst noodzakelijke dat betrekking 

heeft wat er op de tatami gebeurt, mag gezegd worden, echter zonder dat het storend werkt.  

f. Bij het te laat verschijnen op de les, dient de desbetreffende persoon zich, zodra de gelegenheid zich 

voordoet, bij de sensai te melden.  

7.  Indien men vragen heeft met betrekking tot het onderwijzen van Budosporten, dient de leerling zich te 

wenden tot de sensai of diens assistent (sempai).  

8.  Tijdens de lessen mag men de tatami niet verlaten zonder toestemming van de sensai.  

9.  Het is ten strengste verboden in de dojo te roken, eten, drinken of te snoepen.  

10.  Aan het einde van de les wordt de tatami, indien nodig, gezamenlijk opgeruimd en gereinigd onder 

toezicht van de sensai.  

11.  De vereniging "De Wa-Kwai" stelt zich niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van eigendommen.  

12.  Bij diefstal wordt altijd de politie gewaarschuwd.  

13.  Indien een lid het lidmaatschap wil beëindigen, kan dat alleen via een daarvoor bestemd 

afmeldingsformulier en na inlevering bij de ledenadministratie.  
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