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Beste judoka’s,
Beste ouders,
We willen jullie graag wat meer informatie geven over onze Judoclub. We jullie nog attent maken
op een aantal belangrijke regels die zorgen voor een goede samenwerking.
Heb je nog een vraag, aarzel niet om iemand van het bestuur of het trainersteam aan te spreken,
ze staan immers altijd voor u klaar.
Trainingen:
Onze club heeft drie trainingsdagen:


maandag
o Groep 1 (vanaf leeftijd Lagere school): van 18.00 tot 19.00
o Groep 2 (vanaf leeftijd middelbare school): van 19.00 tot 20.30
o Volwassenen: van 19.00 tot 20.30



donderdag
o Groep 2 + Volwassenen: van 19.00 tot 20.30



Zaterdag
o Groep1: van 09.30 tot 11.00
o Groep2: van 11.00 tot 12.30
o Volwassenen: van 11.00 tot 12.30
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Clubreglement:
Iedere Judoka ontvangt bij de eerste inschrijving een clubreglement of een verwijzing naar het
clubregelement. Het clubreglement blijft geldig tot het verschijnen van een nieuw reglement,.
Door aansluiting bij de judoclub aanvaardt de judoka en/of diens wettelijke vertegenwoordiger
(ouder/voogd) dit reglement, indien niet akkoord dient de judoka en/of diens wettelijke
vertegenwoordiger (ouders/voogd) dit schriftelijk te melden aan de club. Elke judoka (en de
wettelijke vertegenwoordiger) dient bij het betreden van de dojo op de hoogte te zijn van deze
regels welke door het bestuur is vastgelegd. Iedereen dient er zich aan het regelment te houden.
Dit om de veiligheid en om het onderlinge respect tussen onze clubleden te waarborgen.
1. Algemeen.


















De club is toegankelijk:
o Voor kinderen, vanaf het eerste leerjaar. Deelnemen op jongere leeftijd kan
toegelaten worden na goedkeuring van het trainersteam.
o Voor volwassen.
Ieder lid moet in bezit zijn van een geldige vergunning van de Vlaamse Judofederatie en
is door een verzekering gedekt.
Ieder lid betaalt zijn vergunning en lidgeld voor 1 jaar, terugvordering is niet mogelijk.
Bij een transfer naar een andere club, moet het lid in regel zijn met de betaling van het
lidgeld, zelfs indien hij om één of andere reden de trainingen niet volgt.
Het lidgeld kan steeds door het bestuur herzien worden.
De leden worden geacht een regelmatige medische keuring te ondergaan.
Het bestuur, noch de trainers, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
ongevallen.
Het bestuur/trainer(s) kan / kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke
schade toegebracht door één of meerdere leden van de club aan derden. Ze nemen
afstand van elke verantwoordelijkheid voor het misplaatste en / of onwettig gedrag van
hun leden. Elk lid is dus verantwoordelijk voor zijn eigen daden.
De leden zijn verzekerd via een groepspolis afgesloten door de Vlaamse Judofederatie.
De judoka's dienen steeds de het bestuur/trainer te verwittigen van eventuele blessures
de dag van het ongeluk zelf.
Ieder lid wordt verondersteld het clubreglement te kennen. Niet naleven van het
clubreglement kan leiden tot het treffen van maatregelen tegen één of meerdere leden.
Deze maatregelen kunnen van verwittiging tot uitsluiting gaan. Ieder lid onderwerpt zich
aan het clubreglement, evenals aan de reglementering van de sporthal en van de
Vlaamse Judo Federatie.
Wie moedwillig schade berokkent aan het judomateriaal of aan het materiaal van de
sporthal, wordt onmiddellijk en definitief geschorst. Vanzelfsprekend dient hij/zij de
schade te vergoeden.
Het bestuur/trainers zijn niet verantwoordelijk voor diefstal in de kleedkamers of op
andere locaties.
De judoka's dienen zich met respect op te stellen naar de trainer, bestuur en andere
leden van de club toe.
Het bestuur/trainer(s) kan / kunnen beslissen om nieuwkomers (bezoekers tijdens hun
proefles) te weigeren als toekomstige lid van de club. Voorbeelden hiervan zijn personen
met een verkeerde mentaliteit (personen die willen leren vechten om dit opzettelijk te
misbruiken tegen clubleden of derden) of personen met ernstige acute
gezondheidsproblemen.
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Gebruik media (website en facebook). Elke judoka en/of diens wettelijke
vertegenwoordiger (ouder/voogd) verklaart zich door aansluiting bij de judoclub akkoord
met het gebruik van op evenementen/trainingen/wedstrijden gemaakte foto’s en
beeldopnames. Als de judoka bezwaren heeft tegen een specifieke foto/opname, kan de
judoka dit melden aan de club waarna de foto onmiddellijk zal verwijderd worden van
onze website en/of facebook.
De lesgever(s) kan / kunnen onmiddellijk leden de mat ontzeggen indien deze het
clubreglement niet naleven (naar letter en naar geest)
Bij vragen of opmerkingen kan de voorzitter en/of de hoofdtrainer steeds gecontacteerd
worden. Bij klachten kan men steeds contact opnemen met onze vertrouwenspersonen
via het mailadres vertrouwenspersoon@judolatemdeurle.be, zij zullen je klacht
behandelen.

2. Hygiëne + kleedkamers








Judoka's komen steeds proper op de mat.
Verwondingen dienen onmiddellijk verzorgd te worden om besmetting en bevuiling van
andere judoka's te vermijden.
Oudere verwondingen moeten reeds voldoende beschermd zijn.
De nagels moeten kort zijn, zowel van handen als van voeten.
Om hygiënische redenen en om verkoudheden te vermijden, is het aangeraden een
douche te nemen direct na de training.
Het gebruik van de kleedkamers is strikt gescheiden (meisjes/dames en Jongens/heren).
Lang haar (zowel meisjes / jongens) is steeds samengebonden, bij voorkeur in een vlecht
of in een dot.

3. Kledij.







De judogi moet proper en net zijn, d.w.z. na iedere training verluchten en regelmatig
wassen.
De afmetingen van de judogi zijn gereglementeerd. Vraag aan uw trainer meer
informatie over de afmetingen.
Publiciteit op de judogi is gereglementeerd. Vraag aan uw trainer meer informatie over
de toegelaten publiciteit.
Het is niet toegelaten om te schrijven op de judogi. (vb: handtekening van beroemde
judoka)
De judoka's begeven zich naar de mat op sloffen of schoeisel.
Meisjes dragen een witte t-shirt onder de judogi.

4. Houding op en naast de mat en tijdens de training








Het lid zal zich steeds schikken naar de trainingsvormen van de lesgever(s).
Trainen doen we in groep. We oefenen op een sportieve en ongedwongen manier samen
met elkaar. Respect voor elkaar is van uiterst groot belang! Het lid zal de geleerde
kennis tijdens de les te goeder trouw beoefenen zonder opzettelijk blessures bij andere
leden te veroorzaken.
Bij een blessure moeten er steeds verzekeringsdocumenten ingevuld worden. Deze
documenten zijn beschikbaar via de trainer of via de website van de federatie . Deze
documenten worden een deel ingevuld door de behandelende geneesheer en een deel
door de club. De ingevulde papieren kunnen worden afgegeven op de club of ze mogen
opgestuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij.
Leden onder invloed van alcohol of drugs wordt de toegang tot de tatami geweigerd.
De trainingen zijn bedoeld om te trainen en niet om onnodig of nutteloos te babbelen.
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Er mag op de tatami niet gedronken of gegeten worden (tenzij de lesgever dit toelaat).
Ook kauwgom is niet toegelaten tijdens de training.
Tijdens de training kan de trainer regelmatig drinkpauzes inlassen.
Bij het betreden en verlaten van de les moet men groeten.
Aan het begin en einde van de oefening groet men zijn partner.
Niemand mag de tatami verlaten zonder toelating van de trainer.
Judoka's zijn tijdig aanwezig op de training. Indien een judoka niet tijdig op de training
komt, zal hij/zij zich verontschuldigen bij de trainer. Echter is het begin van de training
(opwarming) zowat het belangrijkste deel van de training. Op tijd komen is dus de
boodschap !!
Maak gebruik van de toiletten vóór de les
De training kan gevolgd worden door toeschouwers. Toeschouwers / judoka's aan de
rand van de mat mogen in geen geval de training verstoren.

5. Functie




Iedere judoka wordt geacht zich te gedragen in de functie zoals aangesteld door de club.
Hogere graden mogen tijdens het trainen motiverende opmerkingen maken gericht aan
andere judoka's. Hun richtlijnen mogen echter niet storend zijn en het is niet hun taak
om de functie van de trainer over te nemen.
Trainers en coaches worden aangesteld door het bestuur. Enkel de door het bestuur
aangestelde trainers/coaches kunnen judoka's van de club begeleiden op wedstrijden.

6. Wedstrijd






Judoka's die wensen deel te nemen aan wedstrijd dienen hun identiteit te kunnen aan
tonen door middel van een officieel document en hun geldige vergunning kunnen
voorleggen. Voor provinciale, regionale en nationale kampioenschappen moet de judoka
de Belgische nationaliteit hebben.
Judoka's kunnen deelnemen aan wedstrijden mits toelating van hun trainer/coach.
Het bestuur/trainer(s) kan / kunnen judoka's steeds weigeren deel te nemen aan
wedstrijden en dit voor diverse redenen.
Judoka's, coaches en trainers op verplaatsing worden geacht de eer van de club hoog te
houden en zich respectvol te gedragen t.o.v. andere deelnemers, coaches en officials.

Véél judoplezier,

Het bestuur & trainersteam
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