Intern Reglement jiu-jitsu club RONIN
1. Alle leden verklaren zich akkoord met onderstaand huishoudelijk reglement.
2. Een jiu–jitsuka (beoefenaar) gedraagt zich steeds waardig, zowel in zijn houding als in zijn
taal. Hij wordt geacht zich onder alle omstandigheden te kunnen beheersen.
3. Elk lid dat zich aan straatvechterij schuldig maakt, zal uit de club gesloten worden en is steeds
de verantwoordelijkheid van het lid zelf.
Het bestuur en de leraars (sensei’s) kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
4. Tussen de oefenmat (tatami) en de kleedkamers is het gebruik van badslippers verplicht. Het
dragen van de kimono (gi) is enkel toegelaten van de kleedkamers naar de oefenzaal (dojo)
en omgekeerd.
5. Bij het omkleden heerst er orde en rust.
6. Ieder lid moet tijdig in de dojo aanwezig zijn. Gsm wordt op stil gezet. De tatami wordt eerst
door de sensei en daarna door de leerlingen betreden en gaan in oplijning (seiritsu) staan.
7. De dojo is een tempel, hier wordt in stilte gewerkt.
8. Elke leraar wordt, wanneer hij in gi is, aangesproken met sensei en niet met zijn naam.
9. De leden tonen respect t.o.v. de sensei, maar ook tegenover een hogere gordel.
10. Hogere gordels zijn een voorbeeld in gedrag en taal voor de lagere gordels.
11. Het gebruik van alcoholische dranken voor de training is niet toegelaten.
12. De gi is steeds netjes en in goede staat en de gordel (obi) is goed geknoopt. Dames dragen
een sportbeha. Het kenteken van de club wordt gedragen op de linkermouw op ongeveer 10
cm van de naad bovenaan.
13. Handen en voeten zijn rein en de nagels moeten kort geknipt zijn.
14. Naar het toilet gaan gebeurt voor de les zodat men de les niet hoeft te verstoren.
15. Juwelen of andere sieraden horen niet thuis op de tatami.
16. Verwondingen en/of kneuzingen moeten onmiddellijk aan de sensei gemeld worden zodat
eventueel de nodige stappen op het gebied van verzekering en verzorging kunnen worden
genomen.
17. Op de tatami mogen enkel oefenwapens van de club gebruikt worden. Dit gebeurt enkel onder
toezicht van de sensei.
18. De leerling met de hoogste graad zorgt voor de opening- en sluitingsceremonie van de les.
19. Bedenk steeds dat we jiu jitsu beoefenen als krijgskunst en dat men ongewild kan pijn doen,
sorry, is daarbij een gangbare verontschuldiging. Het is dan uit den boze agressief te
reageren, maar de verontschuldiging te aanvaarden als een volwaardige jiu-jitsuka.
20. Het ultieme doel is deze kennis nooit te moeten gebruiken maar er wel klaar voor te zijn.
21. Ieder lid moet steeds in orde zijn met lidgeld en verzekering.
22. Het lidgeld wordt gevraagd ter ondersteuning van de werking van de club. Dit kan betaald
worden per tienbeurtenkaart of per jaar ( + verzekering).
23. De toegetreden leden stemmen er mee in dat hun naam wordt opgenomen in de ledenlijst op
de website (in constructie). Deze ledenlijsten zijn enkel toegankelijk voor de toegetreden leden.

