
1.5	HUISHOUDELIJK	REGLEMENT	&	ETIQUETTE	
		
1) Kom	altijd	tien	minuten	voor	de	les	begint,	zodat	je	genoeg	tijd	hebt	om	je	voeten	te	wassen	

en	je	netjes	aan	te	kleden,	draag	een	schone	en	gestreken	dobok.	Denk	aan	de	hygiëne!	Zorg	
voor	schone	en	kortgeknipte	nagels.	

	
2) Zorg	dat	je	tenue	correct	is.	Dat	wil	zeggen	een	schoon	en	gestreken	I.T.F.-dobok	(Taekwon-Do	

pak),	waarvan	de	mouwen	niet	 opgestroopt	 zijn.	Ook	de	 Ti	 (band)	moet	 goed	om	 je	middel	
gedaan	worden.	Namelijk	één	keer	om	 je	middel	en	met	een	platte	knoop	geknoopt.	Hierbij	
dienen	 de	 uiteinden	 van	 de	 Ti	 van	 gelijke	 lengte	 te	 zijn.	 Kup-dangraad	 zichtbaar	 aan	 de	
linkerkant.	Bij	de	heren	is	het	dragen	van	een	T-shirt/hemdje	of	andere	onderkleding	onder	de	
dobok	niet	toegestaan.	Bij	de	vrouwen	is	een	wit	t-shirt/topje	onder	de	dobok	toegestaan.		

	
3) Het	 club-	 en	 I.T.F.-embleem	 zijn	 verplicht	 en	 worden	 respectievelijk	 op	 de	 rechter-	 en	

linkerborst	gedragen.	Alle	Taekwon-Do	materialen	(dobok,	safety	etc.)	worden	altijd	via	onze	
club	besteld,	dit	ter	ondersteuning	van	onze	club.	Het	gebruik	van	slecht	onderhouden	en/of	
onveilige	materialen	en	hulpmiddelen	is	verboden.			

	
4) Het	dragen	van	allerlei	vormen	van	zichtbare	uitingen	van	(levens)overtuiging,	religie	,politieke	

overtuiging,	geaardheid,	beweging	of	andere	vorm	of	levensstijl,		horloges	en	sieraden	(ringen,	
armbanden,	 kettingen,	oorbellen,	etc.)	 en	allerlei	hoofdbedekkingen	 zijn	niet	 toegestaan	om	
neutraliteit	uit	te	stralen.	Vandaar	ook	eenduidlige	wiite	ITF	Dobok.	

	
5) Als	 sporter	 is	een	eigen	verzekering	 (o.a.	 ziektekosten,	ongevallen)	verplicht.	Het	 is	 verplicht	

vooraf	relevante	informatie	over	je	gezondheidstoestand	aan	te	geven	en	toe	te	lichten,	idem	
voor	elke	 les.	Mocht	 je	 gezondheidsproblemen	hebben	 (eventueel	 acuut	ontstaan),	meld	dit	
dan	direct.	Het	gebruik	van	alle	doping	en	stimulerende	middelen	zijn	ten	strengste	verboden.		

	
6) Discriminatie,	 schelden,	 grof	 taalgebruik,	 treiteren,	 pesten,	 irriteren	of	 kwetsen	 van	wie	dan	

ook	 wordt	 niet	 geaccepteerd	 en	 kan	 aanleiding	 zijn	 tot	 sancties.	 De	 Nederlandse	 taal	 is	 de	
enige	voertaal	naast	de	Engelse/Koreaanse	terminologie.		

	
7) Bij	binnenkomst	en	verlaten	van	de	zaal,	groet	je	op	correcte	wijze	in	de	richting	van	de	zaal	

en	zeg	je	‘Taekwon!’.				
	
8) Bij	 binnenkomst	 van	 de	 les/zaal	 begroet	 je	 de	 leraar	 en	 je	medeleerlingen	 op	 een	 nette	 en	

correcte	wijze.	Dat	wil	zeggen	dat	je	met	rechts	een	hand	geeft,	je	geopende	linkerhand	onder	
je	rechterelleboog	houdt	en	tegelijkertijd	een	lichte	buiging	maakt.	De	lagere	bander	gaat	naar	
een	 hogere	 bander	 toe	 en	 wacht	 netjes	 met	 teruggaan	 naar	 een	 rechte	 houding	 en	 loopt	
hierna	 achteruit.	 Vraag	 eens	 om	 het	 ITF	 Taekwon-Do	 protocol	 ,	 ook	 te	 vinden	 in	 het	 leden	
gedeelte	van	de	website.	

	
9) Als	je	eerder	in	de	zaal	bent	dan	dat	de	les	begint,	wacht	je	op	een	niet	storende	manier	achter	

in	 de	 zaal.	 Dat	 wil	 zeggen:	 niet	 rennen,	 schreeuwen	 of	 aan/op	 eventuele	 “gym”	 toestellen	
zitten.			

	
10) Bij	 het	 commando	 ‘opstellen’	 stelt	 iedereen	 zich	 op	 een	 vlotte	 en	 rustige	 manier	 op.	 De	

leerlingen	 staan	 in	 een	 raster	 op	 volgorde	 van	 band;	 de	 hoogste	 gegradueerde	 staat	
rechtsvoor,	de	laagst	gegradueerde	staat	 linksachter.	Eventuele	introducés	en/of	geen	dobok	
aan	komen	daarna.	Bij	het	eerste	commando	worden	de	gesprekken	direct	beëindigd.		
	

11) De	 assistent-leraar	 (degene	 die	 rechtsvoor	 staat)	 controleert	 of	 de	 leerlingen	 correct	 staan	
opgesteld.	Hij	of	zij	vraagt	om	aandacht	en	vraagt	respect	voor	de	leraar	door	te	buigen.	Alle	
leerlingen	 groeten	 vervolgens	 gezamenlijk	 de	 leraar/master	 en	de	 assistent-leraar.	 (Charyot!	
Boosabum/Sabum/	Sahyun,	Nimjae,	Kyong	Ye	en	dan	uitroepen	Taekwon!)	

	



12) Luister	altijd	naar	de	leraar	of	assistent-leraar	tijdens	de	les.	De	assistent-leraar	kan	eventueel	
de	les	overnemen,	mocht	de	leraar	weggeroepen	worden.	Mocht	je	een	vraag	hebben,	vraag	
dan	de	aandacht	van	de	leraar	door	je	hand	op	te	steken.	Let	op	tijdens	de	les	en	doe	wat	er	
gezegd	wordt.	Onthoud	 je	 tijdens	de	 les	 van	opmerkingen	 (dus	 geen	 verbale	of	 non-verbale	
communicatie).		
	

13) Wanneer	de	leraar	een	vraag	aan	je	stelt,	stel	je	dan	op	een	nette	manier	op	en	beantwoord	
deze	op	een	fatsoenlijke	wijze	(handen	op	je	rug	houden,	als	dit	natuurlijk	mogelijk	is).		
	

14) Discussies	betreffende	de	sport	zijn	mogelijk,	maar	niet	tijdens	de	les.	Wanneer	er	in	de	les	iets	
gezegd	of	gedaan	wordt	waar	 je	het	niet	direct	mee	eens	bent,	stel	dit	dan	na	de	 les	aan	de	
orde	 bij	 de	 betreffende	 leraar.	 Is	 dit	 niet	 mogelijk,	 geef	 dit	 dan	 aan	 één	 van	 de	 andere	
assistenten	of	leraren	aan.	Deze	assistent	of	leraar	zal	dit	vervolgens	weer	terugkoppelen	naar	
de	leraar.	Ben	je	boos,	tel	dan	in	gedachten	rustig	tot	tien,	(	tenets:	zelfbeheersing)	besteed	je	
energie	aan	de	volgende	oefening	en	ga	door	met	waar	je	mee	bezig	was.	
	

15) Als	je	de	leraar	aanspreekt,	dan	behoor	je	dit	te	doen	met	Boosabum/Sabum/Sahyun,	waarna	
je	 de	 naam	 van	 de	 leraar	 noemt.	 Dit	 uit	 respect	 voor	 zijn	 graad,	 ervaring	 en	 inspanningen	
binnen	Taekwon-Do.	
	

16) Verlaat	de	Dojang	niet	zonder	toestemming	van	de	leraar,	ongeacht	de	reden	(blessure,	water	
drinken,	naar	het	toilet	gaan,	bescherming	aantrekken	etcetera).	Dit	geldt	ook	voor	het	gaan	
zitten.		
	

17) Mocht	je	voor	de	les	te	laat	zijn,	handel	dan	als	volgt:	wacht	bij	de	ingang	in	de	groethouding	
(charyot	sogi),	totdat	de	leraar	je	het	sein	geeft	dat	je	aan	de	les	mag	deelnemen.	Je	neemt	pas	
aan	de	 les	deel	nadat	 je	de	 leraar	met	een	buiging	hebt	begroet.	 Sluit	 vervolgens	achteraan	
aan.		
	

18) Het	zelf	geven	van	Taekwon-Do	of	aanverwante	 lessen	zonder	toestemming	waar	dan	ook	 is	
verboden.	Het	is	niet	toegestaan	tijdens	de	les	instructies	te	geven	zonder	toestemming	van	de	
leraar!	 Alle	 genomen	 foto-en	 filmmateriaal	 mag	 gebruikt	 worden	 door	 de	 club	 voor	 de	
benodige	PR.		
	

19) Restitutie	 van	 les-	 en	 examengeld	 vindt	 nimmer	 plaats.	 Dat	 geldt	 ook	 voor	 “subsidie”	 zoals	
Jeugdsportfonds,	Upas	en	Leergeld.De	 lidmaatschap	 loopt	door	net	zolang	als	de	“subsisdie”	
periode,	 meestal	 een	 jaar.	 Jij	 en/of	 je	 ouders/verzorgers	 moeten	 er	 voor	 zorgen	 dat	 er	
voldoende	 saldo	 aanwezig	 is	 voor	 de	 automatische	 incasso	 (24-28e	 v/d	 maand).	 Lukt	 het	
incasseren	niet	doordat	er	geen/te	weinig	saldo	aanwezig	is,	kan	je	van	de	lessen/activiteiten	
worden	uitgesloten,	c.q.	moet	er	altijd	extra	administratiekosten	worden	betaald.		

	
20) Bij	 het	behalen	van	de	groene	band	wordt	het	 lesgeld	 verhoogd	naar	 twee	keer	 in	de	week	

trainen.	
	

21) Bij	 jeugdtrainingen	 van	 3	 tot	 5	 jaar	 (TKD	 Cool	 Kids)	 en	 6	 t/m	 8	 jaar	 zijn	 geen	 toeschouwers	
toegestaan,	 behalve	 bij	 elke	 laatste	 training	 van	 de	 maand	 de	 ouder-kind	 les,	 waarbij	 de	
ouders	dan	actief	deelnemen.		

22) De	 trainingen	 vinden	 in	 principe	 wekelijks	 plaats	 maar	 niet	 tijdens	 de	 door	 de	 overheid	
vastgestelde	 schoolvakanties/vrije	 dagen,	 sinterklaas,	 activiteiten	 van	 de	 club	 en	 examens.	
Tijdens	de	zomermaanden	juli	en	augustus	zijn	er	geen	trainingen.	Inhalen	van	gemiste	lessen	
kan	alleen	in	dezelfde	week	en	als	het	van	te	voren	is	aangevraagd	bij	de	leraren.	
	

23) Op	aanvraag	kan	er	een	kopie	van	de	getekende	overeenkomst	met	de	club	verkregen	worden.		
	



24) Heb	je	niet	alle	beschermers	(hand-,	voet-	en	hoofdbeschermers,	tok	heren)	dan	kan	de	leraar	
je	verwijderen	uit	de	les,	aangezien	die	verplicht	zijn.	Alle	beschermers	worden	altijd	via	onze	
club	besteld,	dit	ter	ondersteuning	van	onze	club.		
	
	
	

25) Neem	te	allen	tijde	de	Grondleerstellingen	(tenets)	van	de	Taekwon-Do	martial	art	in	acht:		
1.Ye	Ui	(Hoffelijkheid)		
2.Yom	Chi	(Integriteit	)		
3.In	Nae	(Doorzetingsvermogen)		
4.Guk	Gi	(Zelfbeheersing)		
5.Baekjul	Boolgool	(Onbedwingbare	geest)		

	
25)	 Voor	de	les	kan	de	Taekwon-Do	eed	worden	gevraagd:		

1.	Ik	zal	de	grondleerstellingen	(tenets)	vanTaekwon-Do	in	acht	nemen.		
2.	Ik	zal	mijn	leraar	en	ouderen	respecteren.	
3.	Ik	zal	Taekwon-Do	nooit	misbruiken.		
4.	Ik	zal	een	voorvechter	zijn	voor	vrijheid	en	rechtvaardigheid.		
5.	Ik	zal	mij	inzetten	voor	een	vreedzame	wereld.		

		
26)		 De	laatst	verschenen	syllabus	is	telkens	van	kracht.		
	
Conflicten	
Hoe	 te	 handelen	 bij	 een	 conflict?	 Voor	 het	 handhaven	 van	 deze	 regels	 zijn	 meerdere	 middelen	
beschikbaar.	 Het	 is	 niet	 de	 bedoeling	 dat	 partijen	 bij	 een	 conflict	 direct	 een	 beroep	 doen	 op	 de	
clubleiding.			
De	beschikbare	middelen	zijn:		

1. probeer	er	eerst	samen	uit	te	komen,	dat	is	je	eigen	verantwoordelijkheid;	
2. mediation	(conflictoplossing	door	een	bemiddelaar	in	te	schakelen.	Dit	geschiedt	met	

uitdrukkelijke	instemming	van	partijen	en	volgens	de	Vreedzame	Gedachte;		
3. het	melden	aan	de	clubleiding,	die	dan	beiden	partijen	aanhoort	en	vervolgens	adviseert.	
4. het	inschakelen	van	de	vertrouwenspersoon	Taekwon-Do	IN	NAE	DO	KWAN:	Friso	v	

Ommeren	Tel:	06-51910781	Email:	Friso100@yahoo.com.		

Seksuele	intimidatie	
Hoe	handelt	de	Taekwon-Do	 IN	NAE	DO	KWAN	bij	 seksuele	 intimidatie?	Voor	wat	betreft	 seksuele	
intimidatie	 hanteert	 de	 club	 naast	 hoe	 te	 handelen	 bij	 een	 conflict,	 de	 gedragsregels	 voor	
begeleiders	 ter	 preventie	 van	 seksuele	 intimidatie	 in	 de	 sport,	 zoals	 opgesteld	 door	NOC*NSF;	 zie	
http://www.sport.nl.			
1.	Het	slachtoffer	wijzen	op	het	NOC*NSF	meldpunt	seksuele	intimidatie	in	de	sport,	telefoon	0900-
2025590	(10	cent	per	minuut).	
2.	 Op	 de	 mogelijkheid	 van	 gratis	 ondersteuning	 van	 een	 NOC*NSF	 vertrouwenspersoon	 als	 een	
andere	dan	die	van	de	club.		
3.	 Beslissen	 of	 een	 ordemaatregel,	 bijvoorbeeld	 ontzetting	 uit	 de	 functie	 of	 een	 schorsing	 van	 de	
verdachte,	al	dan	niet	noodzakelijk	is.	
4.	Zonodig	de	zaak	–	in	overleg	met	het	slachtoffer	–	voorleggen	aan	het	Instituut	Sportrechtspraak.		


