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GEDRAGSREGELS EN HYGIENE PROTOCOL 

In dit protocol is vastgelegd hoe het bestuur van Judovereniging Kaihatsu Oss (kvk 65533860 opgericht te Oss 

per 30 januari 2016) meent om te moeten gaan met gedrags- en hygiëneregels en het naleven ervan in de 

ruimste zin van het woord. Door het positief stimuleren van leden,  leerlingen en verder alle personen die op 

welke wijze dan ook  zijn betrokken bij de vereniging wil het bestuur de gewenste gedrags- en hygiëneregels 

waarborgen. In die gevallen dat er toch sprake blijkt te zijn van afwijkingen op het gewenste gedrag, moet dit 

protocol een leidraad zijn om het afwijkende gedrag te doen stoppen door op zorgvuldige wijze de betrokken 

partijen bijeen te brengen en naar een gezamelijke oplossing te zoeken. In het geval er sprake blijkt te zijn van 

structurele afwijkingen  en er geen constructieve oplossing gevonden kan worden, zal het bestuur zich 

genoodzaakt voelen om evt tijdelijke, langdurige of definitieve sacties op te leggen. Door het aangaan van het 

lidmaatschap bij Judovereniging Kaihatsu Oss verklaart men kennis te hebben genomen van, en zich te zullen 

confirmeren aan dit protocol. Zich niet houden aan de richtlijnen van dit Protocol kan tot sacties leiden zoals 

benoemd in de Statuten en Huishoudelijk Reglement. 

1.0 Gewenst omgangsgedrag bevorderen:  Het is belangrijk dat leden, leerlingen en iedereen die op welke 

wijze dan ook bij de vereniging betrokken is, zich veilig en gewaardeerd voelt binnen de vereniging en al 

wat met de vereniging in verband gebracht kan worden. Deze gedrags- en hygiëneregels zijn een leidraad 

om een fijne en veilige omgeving te waarborgen. 

 Iedereen heeft  respect voor elkaar. Judoka’s gedragen zich niet alleen  in de Dojo hiernaar, maar ook 

daarbuiten.  

 Leerlingen worden altijd met de voornaam aangesproken, of in combinatie met de achternaam. 

Niemand krijgt een bijnaam of wordt alleen met  de  achternaam aangesproken. 

 De leeraar wordt in de Dojo te allen tijde met “Sensei” aangesproken. Buiten de Dojo worden Sensei, 

Sempai en andere begeleiders aangesproken zoals het betaamd. 

 Indien er zich een gast in de Dojo bevindt met een hogere Dan-graad dan de aanwezige Sensei zal 

deze door de Sensei of Sempai officieel worden begroet, waarna alle aanwezigen zijn/haar voorbeeld 

volgen. 

 Leerlingen die zich tijdens het betreden of verlaten van de Dojo in de directe nabijheid van een gast 

met hogere Dan-graad  bevinden dan wel passeren in het voorbijgaan, dienen deze op gepaste wijze  

 te groeten door een correcte buiging te maken. De gast beantwoord deze groet met een wedergroet. 

 Een ieder die de Dojo en/of Tatami betreedt, wordt geacht deze te groeten door een gepaste buiging te 

maken. Dit uit respect voor de Judo-sport, de grondleggers  en de huidige beoefenaars ervan. 

 Van de leerlingen wordt verwacht dat zij tijdens de les geconcentreerd zijn.  Dit  zowel uit  respect voor  

de  Sensei  als  om  blessures  en  ongelukken  te  voorkomen. Tijdens de uitleg in de les mag de 

leerling in de zg. Judo-zit of kleermakers-zit gaan zitten. Indien door de Sensei aangegeven evt te 

staan. Op de buik/rug liggen, op de  ellebogen hangen of leunen mag bij voorbaat niet. 

 Het staande groeten van elkaar (= ritsu-rei) door middel van buigen betekent  in Japan hetzelfde als bij 

ons het begroeten door middel van handen  schudden.  Met  het  geknield  groeten  (= za-rei) wordt  

nog meer  eerbied  getoond  en  is meestal onderdeel van  een uitgebreidere ceremonie. 

 De momenten van ritsu-rei: 

a. Als een judoka de Dojo binnenkomt of de Tatami betreedt of verlaat. 

b. Als een judoka te laat is en het gezamenlijk groeten al is gebeurd. De judoka gaat naar de Sensei 

toe en groet de Sensei onder vermelding van de reden van zijn/haar te laat zijn en deze groet terug.  

Ditzelfde gebeurt als een judoka eerder de les gaat verlaten. 
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c. De trainingspartners groeten elkaar voordat ze beginnen met trainen  en als ze klaar zijn met 

trainen. Dit gebeurt ook als er tijdens de training wordt  gewisseld van partner. 

d. Aan het begin en aan het eind van een randori tachi-waza (= staande  oefenpartij). 

e. Indien de aanwezige Sensei dit aangeeft ivm speciale omstandigheden. 

 Momenten van za-rei: 

a. Aan het begin en aan het eind van de les. De Sensei, Sempai en de leerlingen begroeten elkaar. 

b. Aan het begin en aan het eind van een randori ne-waza (=oefenpartij  op de grond). 

c. Indien de aanwezige Sensei dit aangeeft ivm speciale omstandigheden. 

 De judoka’s vallen tijdens de les onder de verantwoordelijkheid van de leraar. Betrokkenheid van 

ouders en verzorgers is begrijpelijk, maar geef uw kind(eren) voor de periode dat ze les hebben over 

aan de leraar. Laat zaken als correctie, vermaning en andere opvoedkundige methoden over aan de  

leraar. Buiten de les is er altijd ruimte voor overleg en afstemming. 

Uiteraard gaat dit niet op als de veiligheid van een leerling acuut  in gevaar  komt, in dat geval heeft 

elke persoon het recht om in te grijpen.  

 Gebeuren er zaken waar u het niet mee eens bent spreek de leraar er na de  les of voor de volgende 

les op aan of maak een afspraak. Doe dit vooral niet  tijdens de les, dit verstoort niet alleen de les, 

maar is ook niet altijd leuk  voor de leerlingen. Als er een afspraak wordt gemaakt kan er ook worden  

gezorgd voor de  nodige privacy rond het gesprek. U kunt eventueel ook een bestuurslid aanspreken 

als dit  uw voorkeur heeft. Eventueel neemt u contact op met de daarvoor aangestelde 

vertrouwenspersoon. 

 Veiligheid en hygiëne zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de  vereniging, de leraren, de 

ouders, verzorgers en de Judoka’s zelf. Judo is een fysieke sport met veelvuldig intensief lichamelijk 

contact. Persoonlijke hygiëne is daarom van groots belang om de trainingen en wedstrijden voor 

iedereen aantrekkelijk te houden. Alle betrokken moeten  hier  actief aan meewerken door; 

a. Altijd met schoon gewassen handen, voeten en gezicht op de Tatami komen. Deze regel is van 

toepassing op het gehele lichaam, maar handen, voeten en gezicht zijn wel het  belangrijkst. 

b. Het voorkomen van hinderlijke lichaamsgeuren door zich regelmatig te wassen en tanden te 

poetsen. 

c. Het judopak met regelmaat te wassen en/of te luchten (bij voorkeur na elke training). 

d. Het dragen van schoon ondergoed gedurende de lessen en wedstrijden. 

e. Zich voor een training of wedstrijd niet tegoed te doen aan geur-veroorzakende etenswaar zoals 

bijvoorbeeld knoflook, scherpe pepers, uien of andere levensmiddelen waarvan het effect als onfris 

bestempeld zou kunnen worden. 

f. Eventuele verwondingen en of wondjes af te dekken met pleisters of verband. Vraag bij 

binnenkomst in de Dojo meteen aan de Sensei of Sempia of eea voldoende en naar behoren is 

afgeschermd. 

g. Bij een mogelijk gevaar dat een afgedekte verwonding opnieuw gaat bloeden, meld dit onmiddelijk 

aan de Sensei of Sempai zodat deze de juiste actie kunnen ondernemen en evt e.h.b.o. kunnen 

toepassen. 

h. Altijd  met  kort  geknipte  nagels  judoën. Lange nagels zijn niet toegestaan, omdat: 

I. Met lange nagels een trainingspartner of tegenstander kan worden verwond. 

II. Dit een gevaar vormt voor de judoka zelf; afgerukte of ingescheurde nagels zijn een niet ondenkbare 

blessure en tevens vrij pijnlijk. 

III. Met  lange nagels  je je  tegenstander niet goed kunt vastpakken. Hierdoor bestaat er een verhoogd 

risico dat nagels inscheuren of afgerukt worden. 

i. Alle sieraden zoals horloge, ketting, ringen, oorbellen en piercings moeten af en uit.              

Denk  hieraan  voordat  je  gaat  judoën. 

j. Alleen in Judogi de Tatami betreden tenzij de aanwezige Sensei anders aangeeft. 

k. Bij voorkeur geen brillen dragen tijdens de Judo-lessen. Bij de  uitleg van worpen kan, in overleg met 

de leraar, de bril worden gedragen. 

l. indien  je  lang haar hebt, zorg dan dat  je haar met een haarband of  in  een staart/vlecht  vastgezet 

wordt. Gebruik hiervoor alleen materiaal  zonder metalen stripjes of ander hard spul. 
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m. Geen braces of ander hulpmiddelen gebruiken waar harde voorwerpen in zijn verwerkt. 

n. Altijd een schoon pak zonder scheuren. In scheuren van judokleding  kunnen vingers en tenen 

blijven hangen en het staat zo raar. 

o. Trek het judopak bij voorkeur pas aan in de kleedkamer. Dit ivm de kans op vervuiling van het 

judopak buiten de judozaal. 

p. Altijd slippers/sokken aan, van en naar de tatami, anders wordt het vuil  van de vloer op de tatami 

gebracht. Het is verboden om op blote voeten uit de Dojo te  gaan. 

q. Geef blessures altijd voor de les aan bij de leraar. Ook blessures die  niet door het judoën zijn 

ontstaan. 

r. Tijdens de trainingsuren wordt niet gedronken tenzij de Sensei dit aangeeft. 

s.Op het moment dat je eczeem hebt of een wrat op je voet, houdt dan  een schone sok aan op de 

judomat. 

t. Meisjes moeten  een schoon t-shirt  of  hemd  dragen  onder  de  kimono  (judojas),  jongens mogen 

dit niet tenzij de Sensei hiervoor zijn/haar toestemming geeft. Dit t-shirt moet helder wit zijn en zonder  

plaatjes of afbeelding  zichtbaar op de voorkant. 

 

 Kom op tijd op de les. Zorg dat je minimaal 5 minuten voordat de les begint bij de Dojo bent. 

 Indien er door ziekte of een andere reden niet aan de training kan worden  deelgenomen, dient de 

Judoka afgemeld worden voor de training bij de Sensei of Sempai. 

 Ga voor de les begint naar het toilet. Het tijdens de les naar het toilet gaan verstoort de les. 

 Judopakken zijn bij voorkeur wit. In uitzonderlijke situaties kan de Sensei  toestaan om een blauw 

judopak tijdens de les te dragen.  

 Voor een goed passende maat van een Judogi zijn er richtlijnen beschikbaar. Een goede vuistregel is 

dat de lengte van een judoka tevens de maat aangeeft van zijn/haar Judogi. Als een Judogi te groot of 

te klein is, kan dit onnodige blessures tot gevolg hebben. Bij twijfel over de juiste maat, materiaal of 

dikte van de Judogi kan altijd contact opgenomen worden met de Sensei, Sempai of iemand van het 

bestuur om de juiste maat te bepalen.  

 De desbetreffende leraar zal toezien op bovenstaande gedragsregels. Deze  gedragsregels  zijn dan 

ook bij twijfel ter interpretatie van de leraar. In geval van onduidelijkheid zal het oordeel en de mening 

van de Sensei te allen tijde zwaarder wegen in de besluitvorming indien er door een andere uitleg een 

meningsverschil zou ontstaan. 

 In geval van een gedragregel die hierboven niet beschreven staat, zal naast het oordeel van de Sensei 

tevens het oordeel van het bestuur en de Vertrouwenspersoon worden meegenomen in de afweging 

tot het nemen van een correctieve maatregel of het opleggen van een sanctie. 

. 


