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TOELATINGSVOORWAARDEN 
 

Art 1     Iedere persoon die aan de trainingen wenst deel te nemen moet het clubreglement doornemen, invullen en aftekenen 

            als bewijs dat je akkoord gaat met het clubreglement. Bij kinderen moeten beide ouders ondertekenen.  
 

Art 2 Iedere persoon die aan de trainingen wenst deel te nemen dient het inschrijvingsformulier correct in te vullen en te  

 voorzien van een gekleurde pasfoto. 
 

Art 3 Iedere deelnemer dient zich jaarlijks te laten verzekeren via de club. De verzekering is verrekend in het lidgeld.  

Iedere deelnemer die niet verzekerd is, krijgt geen toegang tot de lessen.  

 

 

ALGEMENE GEDRAGSCODE 

 
Art 1 Buiten de lessen kan de club noch de trainer verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen en 

onregelmatigheden waarbij leden betrokken zijn. 
 

Art 2  Tijdens de les verlaat niemand de trainingszaal of de matten zonder toestemming van de lesgever. 
 

Art 3  De club noch de trainer is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen.  
 Diefstallen of vandalisme door leden van onze club betekenen definitieve uitsluiting van het lid in kwestie. 
 

Art 4  In de trainingszaal is er geen onderscheid in ras, klasse of geslacht. 
 

Art 5  Op de matten zal tucht gehandhaafd worden en zal elk lid steeds de lesgevers en andere leden met respect aanspreken 
en behandelen. 

 

Art 6 De leden doen alles om het imago van onze sport “ Kenpo Defence System”  en de club “ Red Dragons   
             Brugge “ hoog te houden, zowel tijdens lessen als andere activiteiten als in het dagelijks leven. 
 

Art 7  De aangeleerde technieken mogen enkel gebruikt worden als (zelf)verdediging en niet om anderen opzettelijk pijn te 
doen. Kenpo mag enkel buiten de lessen gebruikt worden in het geval van wettelijke (zelf-) verdediging en er geen 
andere mogelijkheid is. Wie zich hier niet aan houdt, kan verzocht worden om het Kenpo defence system definitief te 
verlaten. 
Het is dus ook verboden om een techniek te demonstreren buiten de trainingszaal, tenzij met toestemming van de 
hoofdtrainer. Wie Kenpo  wil zien, kan steeds eens komen kijken tijdens de lessen in de trainingszaal. 

 

Art 8  Het doel van de lessen is zowel lichaam als geest te verbeteren. Iedereen geeft het beste van zichzelf en dit elke les 
opnieuw. 

 

Art 9 In de trainingszaal mag nooit gevochten worden zonder formele toestemming van de lesgever. 
 

Art 10 Elk lid laat de trainingszaal steeds in ordelijk achter. 

 
 

 

KINDEREN 

 
Art 1  Voor de veiligheid van onze jongste leden worden de kinderen IN de trainingszaal of IN de kleedkamer afgezet en 

opgehaald. Buiten de trainingszaal l waar men traint, is de club niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en 
onregelmatigheden. Ook al gebeuren deze net voor de ingang van onze trainingsruimte. 

 

Art 2  Ouders komen hun kinderen op tijd afhalen. Indien ouders in geval van overmacht hun kinderen niet tijdig kunnen 
ophalen, dienen ze de lesgevers tijdig te verwittigen.  

 
 
 

GROETEN 

 
Art 1   Bij het binnenkomen en het verlaten van de trainingszaal, groet je rechtstaand (ritsu-rei). 
 

Art 2  Bij het betreden en verlaten van de matten groet je rechtstaand met het gezicht naar de matten gericht. 
 

Art 3 Bij het begin en het einde van elke oefening of gevecht groet je rechtstaand naar je partner. Dit is een teken van 
respect voor je partner. Je bent ook rustig en helemaal stil tijdens het groeten. De lesgevers nemen dit op- en afgroeten 

heel ernstig. 
 

Art 4 Bij het begin en bij het einde van de les groet iedereen samen. Dit noemen we opgroeten en afgroeten. 
 

Art 5 Op het teken van de lesgever (seiritsu) stellen alle leerlingen zich dan op. Dit gebeurt in blok waar alle leden stil zijn. De 
leden staan hierbij volgens kyu(graad) in attention stands. Leden met de hoogste kyu staan hierbij links en leden met 
de laagste kyu staan achteraan. Bij gelijke kyu staat degene die de kyu het langst heeft links. De leerling met de 
hoogste kyu staat links voor de leidende lesgever (sensei). Assistent-lesgevers en sensei mogen aan de linkerhand van 
de leidende lesgever op een rechte lijn gaan staan. 

 

Art 6  Vóór elke groet zorg je dat je kledij in orde is (gordel correct geknoopt, kimono gesloten, etc.). 
 

Art 7 Elke groet gebeurt in stilte. 
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PERSOONLIJKE VERZORGING EN HYGIËNE 

 
Art 1  Vóór je naar de training komt, zorg je ervoor dat je lichaam (inclusief haar en nagels) gewassen is en dat je tanden 

gepoetst zijn om onaangename lichaamsgeuren te vermijden. Wie wil, kan voor en/of na de lessen een douche nemen 
in de kleedkamers. 

 

Art 2  Je zorgt ervoor dat je tijdens de les kortgeknipte en zuivere nagels van zowel handen als voeten hebt. Dit is nodig om 
tijdens de lessen verwondingen te voorkomen. Op regelmatige basis zal er controle gebeuren door de lesgever of een 
door hem aangeduide persoon. 

 

Art 3 Het is verboden om te eten of te drinken op de mat in de trainingszaal.  Enkel het drinken van water wordt toegestaan 
door de lesgever.  

 

Art 4  Het is streng verboden om juwelen (horloges, ringen, kettingen, vriendschapsbandjes, piercings, metalen haarclips, 
etc.) of scherpe voorwerpen te dragen tijdens de lessen. Ook linten en andere versieringen zijn verboden. Sieraden die 
je niet kan afdoen, moet je aftapen. Hoofddoeken, diademen, metalen haarclips en spelden zijn verboden tijdens de 
lessen. 

 

Art 5  Lang haar moet altijd opgebonden worden. Dit mag om veiligheidsredenen enkel met een haarelastiekje gedaan 
worden. Je haar moet proper zijn en de lengte van je haar mag geen gevaar opleveren voor de andere deelnemers van 
de lessen. 

 

Art 6  Breng steeds de lesgevers vóór de les op de hoogte van eventuele verwondingen of lichamelijke problemen die je hebt. 
Breng ook je oefenpartner hiervan op de hoogte. Bij pijn aan de gewrichten is het aanbevolen om deze in te winden. 
Niet alleen om ze te ondersteunen, maar ook om de aandacht van je  partners er voortdurend op te vestigen. Je zorgt 
ervoor dat eventuele oudere verwondingen verzorgd en verbonden zijn alvorens je de matten betreedt. 

 

Art 7  Als je tijdens een les op de mati een verwonding oploopt, moet deze onmiddellijk worden verzorgd. De club stelt 
hiervoor steeds een E.H.B.O.-set (inclusief cold packs) ter beschikking tijdens de lessen. 

 

Art 8  Het is afgeraden om minder dan 1 uur vóór de start van de lessen nog te eten. 
 

Art 9 Loop nooit met schoeisel aan op de tatami. Dit kan de tatami bevuilen en/of onherroepelijk beschadigen. 
 

Art 10  Wie op blote voeten loopt en daarna de matten betreedt, bevuilt de tatami. Loop dus niet op blote voeten vóór je de 
matten betreedt. Indien je tijdens de les de matten verlaat met de intentie om nog terug op de matten te komen, loop 
je dus ook niet op blote voeten maar draag je slippers of schoenen. 

 

Art 11  Het dragen van een bril of harde lenzen tijdens de lessen wordt afgeraden. Verwittig zeker je lesgevers  
en je oefenpartners als je lenzen draagt. 

 

Art 12  Ga steeds vóór de les naar het toilet. Zo hoef je niet tijdens de les te gaan en zo onnodig de les te storen. 
 

Art 13  Er wordt niet  deelgenomen aan de trainingen, wedstrijden of andere activiteiten onder invloed van verdovende 

middelen of alcohol. 

 
 
 
 

KLEDIJ 
 
Art 1  Alle kledij,  beschermings- of trainingsmateriaal dient via de club aangekocht te  worden. 
 

Art 2  Je draagt een zwarte kimono zonder versiering. Het Kenpo-embleem mag gedragen worden op de linker borstzijde van 
het jasje ter hoogte van het hart. Het federatie-embleem mag gedragen worden op de linkermouw van het jasje ter 
hoogte van het hart. 

 

Art 3  De gordel (obi) moet zo lang zijn dat aan beide zijden van de knoop ongeveer 15 cm overblijft. De kleur van de gordel 
(obi) die gedragen wordt geeft de huidige Kenpograad van de betrokkene aan. 

 

Art 4  Was en strijk je kimono regelmatig. Zorg ervoor dat je steeds met een propere kimono op de matten komt. 
 

Art 5  Je gordel (obi) is steeds correct geknoopt en je draagt hem op de juiste manier. Je zwiert je gordel nooit in het rond 
(gevaarlijk) en laat hem ook niet slingeren op de matten indien je hem bij een oefening hebt verloren. 

 

Art 6 De kimonojas moet, als hij met de gordel rond het middel is vastgeknoopt, minimaal de heupen bedekken en mag 
echter niet meer dan driekwart van het dijbeen bedekken. 

 

Art 7  De mouwen van de kimonojas mogen niet op de handen komen en moeten minstens de helft van de onderarm 
bedekken. De mouwen van de kimonojas mogen niet worden opgerold, o.a. omwille van het gevaar op achterhakende 
vingers of tenen. 

 

Art 8  De pijpen van de broek moeten ten minste twee derden van het scheenbeen bedekken en mogen niet lager komen dan 
het enkelgewricht. Broekspijpen mogen niet worden opgerold, o.a. omwille van het gevaar op achterhakende 
 vingers of tenen. 

 

Art 9  Tijdens het dragen van de kimono – ook buiten de trainingszaal - is het ten strengste verboden om alcoholische dranken 
te gebruiken. 

 

Art 10 Het dragen van schoenen of kousen op de matten is verboden. 
 

Art 11    Vóór het betreden van de matten zorgt elk lid dat zijn kledij volledig in orde is. 
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Art 12  Het omkleden vóór en na de lessen gebeurt steeds in de kleedkamers. Na de les is er ook mogelijkheid om te douchen 
in de kleedkamers. Tijdens de les worden de kleedkamers afgesloten. Kledij en waardevolle zaken mogen in een 
sporttas in de trainingszaal geplaatst worden. De club en de trainer zijn niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen 
of beschadigingen. 

 

Art 13  Dames moeten onder hun uniform een neutraal zwarte T-shirt dragen. De heren mogen een neutraal zwarte t-shirt  

 dragen. De mouwen van het T-shirt mogen nooit langer zijn dan op de mouwen van het uniform. 
 

Art 14  Wie thuis zijn uniform aan doet, moet boven zijn uniform een trui of vest aandoen om naar de trainingszaal te komen. 

Men mag zich niet in uniform op de openbare weg begeven. Uitzonderingen kunnen toegelaten worden door de 

hoofdtrainer. 

 

 
 

DE TRAININGEN 

 
Art1  Bij aanvang van de les verzamelen alle leden op de matten. De les begint zodra de lesgever de aanwezige leden oproept 

om zich op te lijnen voor het opgroeten. 
 

Art 2  Als je niet kan komen naar de les, laat dit dan weten aan de lesgevers en aan partners met wie je normaal samen 
oefent. De lesgevers plannen hun lessen gericht op de komende examens, daarbij rekening houdend met het niveau 
van de leerlingen die op de les verwacht worden. 

 

Art 3  Probeer elke les op tijd te komen. Indien een leerling te laat komt, meldt hij/zij zich met een geldige reden bij de 
lesgever. Bij laattijdige aankomst kan de les pas aangevat worden wanneer de lesgever hiertoe toestemming geeft. Pas 
dan mag de matten betreden worden. De lesgever kan je een oefening opleggen zoals push-ups. Deze oefening dient 
niet beschouwd te worden als straf maar wel als compensatie voor de reeds gemiste les en/of opwarming. 

 

Art 4  Als je te laat komt, dan loop je zeker niet zomaar de matten op. Je gaat naast de rand van de matten staan met je 
gezicht naar de matten en je wacht tot een lesgever je toelating geeft om de matten te betreden. Eventueel steek je 
een arm op zodat de lesgever je ziet staan. Nadat een lesgever je de toelating heeft gegeven, groet je rechtstaand met 
het gezicht naar de matten en betreed je de tatami. Eventueel kan de lesgever je een aantal instructies i.v.m. de 
warming- up geven. De mateen zonder toestemming betreden kan gevaarlijk zijn voor jezelf en voor anderen. 

 

Art 5  Wie niet tot het einde van de les kan blijven, verwittigt de lesgever vóór het begin van de les. 
 

Art 6  Terwijl de lesgever technieken uitlegt en/of demonstreert luisteren de leden aandachtig. Vragen stellen kan altijd 
achteraf. Als je tijdens de uitleg iets wilt vragen, steek je je hand op om de lesgever te laten weten dat je een vraag 
hebt. Je stelt je vraag pas als de lesgever jou daarvoor de  gelegenheid geeft. De lesgever kan de getoonde technieken 
persoonlijk aan één of meerdere leden verduidelijken tijdens de les. 

 

Art 7  Kenpo defence system is een (zelf)verdedigingsdiscipline, maar ook een kunst. Dat wil zeggen dat je goed moet 
luisteren en kijken naar wat de leraar vertelt en demonstreert. Probeer geen andere technieken uit die je niet worden 
opgelegd door de lesgever. 

 

Art 8  Tijdens de les is het, om veiligheidsredenen, verboden de matten te verlaten en/of te betreden zonder toelating van de 
lesgever. Als je naar het toilet moet of geblesseerd bent, vertel je dit aan de lesgevers zodat ze zich niet nodeloos 
ongerust maken omwille van jouw afwezigheid. 

 

Art 9  Leerlingen mogen in de dojo nooit roepen behalve bij een kiai of kreet. 
 

Art 10  Wanneer je samen met je partner oefent, is het van belang dat je de aanval op de juiste manier inzet. Gebeurt dit niet, 
dan kan  de techniek niet goed ingeoefend worden. Dit kan ook gevaarlijk zijn. Overleg dus steeds met je partner. 
 Spreek af om de eerste keren dat je een techniek inoefent, extra voorzichtig te zijn en, indien nodig, wat trager aan te 
vallen. Voer daarna de snelheid en de intensiteit op. Voor sommige technieken en zeker voor de hogere graden is het 
van belang dat  je de aanval echt doorzet zodat je partner gebruik kan maken van de kracht en de snelheid van de 
aanval. 

 

Art 11  Bij het toepassen van technieken uit het Kenpo systeem kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Veel technieken kunnen 
bijvoorbeeld in botbreuken resulteren. Wanneer iemand met zijn of haar vlakke hand minstens tweemaal op de matten 
klopt, betekent dit dat deze leerling pijn voelt. Dit noemt men “afkloppen”. De oefening wordt dan onmiddellijk 
beëindigd. Wie ervoor kiest om zich hier niet aan te houden, oefent niet volgens de waarden en het reglement van het 
Kenpo Defence system en kan bijgevolg verzocht worden om de mat definitief te verlaten. Om het nog veiliger te maken 
kan je ook zachtjes minstens tweemaal met de vlakke hand op een been, arm of rug van je tegenstander kloppen (in 
plaats van op de matten). 

 

Art 12  Respecteer altijd je oefenpartner en tracht te allen tijde blessures bij hem of haar te voorkomen. Hou rekening met zijn 
of haar niveau en lichamelijke toestand (leeftijd, conditie, bepaalde lichamelijke beperkingen, oude kwetsuren, etc.).  

 

Art 13  Bij het beoefenen van een vechtkunst als sport zal het nooit om een echt gevecht gaan. Ten behoeve van een veilige 
beoefening worden de technieken niet 'full contact' doorgezet en de effecten ervan deels gesimuleerd. Wanneer een 
Kenpoka bij een oefening zijn of haar oefenpartner met de knie in het kruis raakt, doet deze dit nooit voluit. De partner 
suggereert in plaats daarvan wel het effect door dubbel te slaan waardoor de rest van de techniek correct kan 
uitgevoerd worden. 

 

Art 14  Ga respectvol om met al het materiaal dat de club ter beschikking stelt om te trainen. We gooien niet met het 

materiaal. Iedere lid helpt mee om na de les het gebruikte materiaal op te ruimen. 
 

Art 15 Gsm staat nooit aan tijdens de les tenzij je toestemming krijgt van de hoofdtrainer wegens gegronde reden 
 

Art 16  Men respecteert ieders rang en functie, evenals de eventuele toeschouwers van trainingen, wedstrijden of stages. We 

houden laagdunkende opmerkingen voor onszelf. 
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Art 17 Hoofdtrainer, aangestelde hulptrainers en leerlingen kunnen nooit schuld treffen betreffende opgelopen fysieke of 

psychische letsels bij leerlingen tijdens de trainingen, examens of andere club activiteiten. In onze club trainen we  een 

zelfverdedigings- en krijgskunst waarbij niet alleen de fysieke paraatheid van belang is, maar waar ook de mentale 

weerbaarheid op de proef wordt gesteld. We proberen altijd onze grenzen te verleggen. 
 

Art 18 Leerlingen, ouders of andere personen  stellen nooit de trainingsmethode of examenmethode van de hoofdtrainers, 

hulptrainers en eventuele andere aangestelde lesgevers of juryleden in vraag. 
 

Art 19    Wie zich inschrijft bij onze club, geeft de club toelating om in het kader van activiteiten van de club afbeeldingen van  

             hem / haar te maken, alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de clubactiviteiten. Als lid heeft men 

             evenwel het recht om, indien er een gewichtige reden voor handen is, deze toestemming in te trekken. Eventuele 

             schade die de intrekking voor de club tot gevolg heeft, zal door dit lid vergoed worden. 

 
 
 

BESCHERMING 

 
Art 1 Kenpoka’s die in de kinderclub trainen hebben normaal geen beschermende uitrusting nodig. Indien ze dit wensen 

kunnen ze door de lesgevers goedgekeurde voet- en scheenbeschermers en gevechtshandschoentjes aandoen bij 
bepaalde oefeningen. 

 

Art 2  Kenpoka’s die bij de volwassenen of bij het jeugdteam trainen kunnen best handbeschermers dragen bij het geven van 
slagen of stoten. 

 

Art 3  De mannelijke Kenpoka’s die bij de volwassenen of bij het jeugdteam trainen, dragen best altijd een kruisbeschermer. 
Het getuigt van respect voor je partner om vóór de aanvang van een oefening te vragen of hij een kruisbeschermer 
draagt. Het dragen van een kruisbeschermer kan heel wat pijnlijke ongelukken vermijden.  

 

Art 4  Voor alle beschermende uitrustingen dient een lesgever eenmalig goedkeuring gegeven te hebben alvorens je deze op 
de matten mag dragen. 

 

Art 5 Kenpoka’s die bij de volwassenen of bij het jeugdteam trainen kunnen best een gebitsbeschermer dragen. 
 

Art 6  Vrouwelijke Kenpoka’s die bij de volwassenen of bij het jeugdteam trainen kunnen best een borstbeschermer dragen. 
 

Art 7  Je zorgt ervoor dat niet alleen je lichaam en je kledij maar ook je beschermende uitrusting proper is vóór je op de 
matten komt. 

 
 

WAPENS OM TE TRAINEN 

 
Art 1  Indien je oefent op verdediging tegen gewapende aanvallers, zorgt de Kenpo voor de nodige oefenwapens: mes, pistool, 

geweer, fles, stoel, korte stok, lange stok, etc. Na elke oefening draag je zorg voor de wapens die je gebruikt hebt. 
 Je houdt ze bij je tijdens les en laat ze zeker niet slingeren op de matten. Indien je ze wilt neerleggen, leg je ze 
voorzichtig ergens aan de rand van de matten. Er wordt niet geworpen met de oefenwapens. 

 

Art 2  Kenpoka’s  die hun eigen oefenwapens wensen te gebruiken tijdens de les dienen hiervoor uitdrukkelijke toestemming 
te krijgen van de lesgever. Wees je er ook van bewust dat er wettelijke reglementeringen bestaan betreffende het 
gebruik en het transport van wapens die ook van toepassing kunnen zijn op oefenwapens. 

 

Art 3  Binnen het Kenpo defence system wordt in principe geoefend met het mes, korte stok en pistool. Echter, er moet altijd 
bedacht worden dat dit slechts een klein deel van alle mogelijke wapens is. Zeker de minder voor de hand liggende, 
maar zeker niet minst gebruikte, wapens zoals paraplu, stoel en/of tas vallen onder de basisaanval 'wapens'. 

 

 
 

EXAMENREGLEMENT 

 

Art 1      De hoofdtrainer heeft het recht om 1 of meerdere personen te laten mee jureren op een examen. Deze personen 

hebben een adviserende rol. Enkel de hoofdtrainer neemt de eindbeslissing. Dit geld voor alle examens tot en met bruin 

gordel met 3 zwarte strepen. 
 

Art 2     Wie wenst deel te nemen aan een examen voor een nieuwe kleur gordel bij onze club, moet hiervoor eerst  

toestemming vragen aan de hoofdtrainer en 5 euro op voorhand betalen. Dit gebeurt minstens 1 week op  

voorhand. Latere inschrijvingen kunnen geweigerd worden door de hoofdtrainer. Het betalen van 5 euro is enkel voor 

een examen voor nieuwe kleur gordel en niet voor een streepjes examen. 
 

Art 3 Al wie niet slaagt voor zijn / haar examen hoeft bij de eerste twee herexamens geen examengeld te betalen. Na het 

tweede herexamen, moet het lid opnieuw het volledige examenpakket afleggen en opnieuw 5 euro op voorhand betalen. 
 

Art 4      De hoofdtrainer heeft het recht om iemand te weigeren indien hij de persoon niet klaar vindt om te slagen voor het  

desbetreffende examen. Er kan uitleg gevraagd worden aan de hoofdtrainer mits dit gebeurt op een beleefde manier.  

Indien dit niet gebeurt mag de hoofdtrainer weigeren om uitleg te geven. 
 

Art 5     Op examens wordt rekening gehouden met de aanwezigheid tijdens lessen, inzet, participatie aan andere activiteiten  

            buiten de normale trainingsuren, persoonlijke motivatie ( recreatief of competitief), discipline en leeftijd. Enkel de  
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            hoofdtrainer bepaalt tot hoever dit meetelt op het desbetreffende examen. 
 

Art 6      Enkel de hoofdtrainer neemt de eindbeslissing over wie wel en niet slaagt. Deze beslissing wordt door niemand in twijfel  

             getrokken en is onherroepelijk. Wie niet slaagt, kan uitleg vragen aan de hoofdtrainer mits dit gebeurt op een beleefde  

             manier. Indien dit niet gebeurt mag de hoofdtrainer weigeren om uitleg te geven. 
 

Art 7      Tijdens het examen heeft de hoofdtrainer het recht om de opgelegde exameneisen aan te passen. Dit om eventuele  

             lichamelijke en mentale aspecten van de deelnemer te testen. Andere personen hebben hierover geen enkele inspraak.  

             Enkel de hoofdtrainer bepaalt dit en oordeelt hierover. 
 

Art 8      Ouders en familie zijn toegelaten om het examen van hun kind bij te wonen. Ze mogen het examen van de deelnemers  

             niet storen. Wie het examen stoort, moet onmiddellijk de zaal verlaten en zal hun kind onherroepelijk beschouwd  

             worden als niet geslaagd . We wensen de absolute stilte te bewaren zodat alle  deelnemers het beste van zichzelf 

             kunnen geven. 
 

Art 9      Voor het  examen zwarte gordel en hoger geldt er een nieuw examenreglement. Dit, samen met de exameneisen, kan  

             men pas ontvangen als men de graad van bruine gordel met 3 zwarte strepen heeft bereikt.  
 

Art 10    Elke deelnemer aan het examen moet zelf zorgen voor het nodige materiaal alsook partner voor het examen. Indien  

             men geen partner heeft, kan de hoofdtrainer iemand aanwijzen of het examen stil leggen voor onbepaalde duur . 
 

Art 11    Vergeet ook niet uw licentieboekje mee te nemen naar het examen. De trainer kan een examen voor onbepaalde duur  

             weigeren indien je niet jou  licentieboekje bij je hebt op de dag van het examen. 

 

SANCTIES 
 

Art 1      Inbreuken op het clubreglement kunnen enkel bestraft worden door de hoofdtrainer, aangeduide hulptrainers of andere  

             zwarte gordels van de club. Andere hogere gordels die helpen lesgeven moeten uitdrukkelijk toestemming vragen aan  

             de trainer om een sanctie op te leggen.  
 

Art 2      Enkel de hoofdtrainer heeft het recht om iemand uit de zaal te sturen alsook iemand 1 les tot max. 6 lessen te  

             verbieden om de trainingen te volgen. 
 

Art 3      Tijdens de lessen hebben de hoofdtrainer, hulptrainers en zwarte gordels van de club het recht om iemand te bestraffen  

             die zich niet houdt aan het clubreglement. Deze sanctie zal aangepast zijn naar gelang je fysieke mogelijkheden en de  

             ernst van de inbreuk. Dit kan gaan van pompen, buikspieroefeningen, rond de zaal lopen, enz…  
 

Art 4      Zwaardere sancties zoals langere periodes schorsen, definitief schorsen, eisen van terugbetaling van aangerichte  

             schade, gebeuren in overleg met alle trainers, zwarte gordels en de raad van bestuur. Het uiteindelijke besluit ligt wel  

             bij de hoofdtrainer. De leerling en ouders zijn verplicht om zich bij de gegeven sanctie neer te leggen en kunnen op  

             geen enkele manier in beroep gaan. 
 

Art 5      Leerlingen die opzettelijk materiaal beschadigen zijn verplicht deze te vergoeden. D.w.z. de volledige prijs van het stuk,  

             nieuw aangekocht. Indien deze leerling minderjarig is, zullen de ouders/voogd worden aangesproken en moeten zij  

             instaan voor het terug betalen. Zij die dit clubreglement aftekenen, zijn gebonden om opzettelijk beschadigd materiaal  

             terug te betalen. Enkel de hoofdtrainer zal beslissen wat opzettelijk was en wat niet.  
 

Art 6      De geleerde kennis en vaardigheden mag je buiten de lessen, wedstrijden of demonstraties niet in het openbaar  

             gebruiken. Het spreekt voor zich dat bij noodgevallen hierop een uitzondering mag worden gemaakt, indien alles 

             voldoet aan de voorwaarden van wettige zelfverdediging.  
 

Art 7  Het weigeren van een ontvangen sanctie heeft de onmiddellijk en definitieve  uitsluiting uit de club en aangesloten  

            federaties als gevolg. 

 

 


