
 

 

Nieuwsbrief Dojo Etiquette 

Karate kent ontzettend veel regels, etiquette en gebruiken. Iets wat de levensstijl en 
sport heel mooi en interessant maakt maar aan de andere kant ook zeer 
overweldigend kan zijn, vooral als je net met de sport begint. Voordat we een 
uitgebreid overzicht hiervan op www.skve.nl zetten, willen we graag de korte versie 
met jullie delen. Het is onmogelijk om hier alle beschikbare informatie te geven 
maar hopelijk geven we je hiermee handvatten in de dojo en achtergrondinformatie 
waarmee je de herkomst van de regels begrijpt. Wil je meer informatie? Bekijk onze 
website. Heb je vragen? Stel ze gerust aan de trainers! 

Geschiedenis: 
De vijf regels (dojo kun) van 
Funakoshi (grondlegger van het 
karate) 
Het woord ‘hitotsu‘ dat steeds aan 
het begin van een regel wordt 
gebruikt betekent ‘één’. Funakoshi 
wilde hiermee aangeven dat er geen 
volgorde in de vijf leefregels is.  
De regels verwijzen naar de 
geestelijke ontwikkeling van de 
leerling op het gebied van zijn relatie 
met zichzelf, zijn omgeving, zijn 
streven, etiquette en geweldloosheid. 

 Streef ernaar je karakter te 
vervolmaken  

 Streef naar eerlijkheid en 
oprechtheid  

 Oefen met inzet en 
doorzettingsvermogen  

 Respecteer anderen en hun 
bezittingen  

 Onthoud je van brutaal en 
gewelddadig gedrag ( 

Omdat deze dojo kun zijn opgesteld 
door grondlegger Funakoshi en 
daarom leidend. Vervolgens hebben 
wij hier binnen de dojo invulling aan 
gegeven. 
 

Erecode van de vechtkunst 
“Vechten gebeurt alleen op de 
mat of in de ring en nooit op 
straat. De technieken die je leert 
mogen alleen worden gebruikt ter 
verdediging van jezelf of anderen. 
Je mag nooit je vechttechnieken 
gebruiken tegen iemand die zich 
niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit 
en trouw zijn aan de code zijn 
belangrijker dan welke 
vechttechniek, graduatie of titel 
dan ook.” 

 

 
7 virtues of Bushido 



 

 

  

Dojo etiquette: 
 Wanneer je de dojo binnenkomt of verlaat maak je een buiging; 
 Ben je te laat, dan mag je niet zomaar de les binnenlopen. Ga dan in stilte 

op je knieën zitten naast de deur van de kleedkamer en wacht je op het 
teken dat je je bij de les mag  

 Vechten gebeurt alleen op de mat en nooit op straat. De vechttechnieken 
die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging 
van jezelf en/of anderen. Je mag nooit deze technieken gebruiken tegen 
iemand die zich niet kan verdedigen; 

 Voor en na een oefening maak je altijd een buiging naar je oefenmaatje; 
 Tijdens de les verlaat je pas de dojo, nadat hiervoor toestemming is 

gegeven door de trainer(s); 
 Aan het begin en einde van de training wordt er gegroet op de volgende 

wijze: 
Alle leden gaan tegenover de sensei staan, gerangschikt op graduatie met 
de hielen naast elkaar en de armen langs het lichaam 

 Op het commando ‘seisa‘ gaat de groep zitten 
 Eerst wordt de linker- en daarna de rechterknie op de grond gezet 
 Op het commando ‘mokuso‘ sluit men de ogen (begin meditatie) 
 Op het commando ‘mokuso-yame‘ opent men de ogen (einde meditatie) 
 De leraar draait zich naar de foto van Funakoshi 
 Daarna geeft de hoogst gegradueerde leerling het commando ‘shomen-ni-

rei‘ en men groet Funakoshi 
 Op het commando ‘kiritsu‘ gaat de rest van de groep staan 
 Als iedereen staat volgt nog een staande groet 
 Als de groetceremonie aan het begin van de les al is begonnen en je bent 

te laat, wacht dan buiten de mat, in stilte. Houd je spullen bij je. Je krijgt 
vanzelf van de trainer een teken dat je erbij kunt komen zitten.  

 



 

 

 

 

Omgangsnormen 

 Er is respect voor onze trainingspartner (en trainingsniveau), ook buiten de 
dojo; 

 Van iedereen verwachten we een positieve instelling, zowel t.a.v. jezelf als 
naar anderen; 

 Je gedraagt je altijd sportief naar elkaar, ook al gedragen anderen zich niet 
altijd zo; 

 Spreek elkaar kalm en duidelijk aan op onsportief en/of wanordelijk gedrag; 
 Praat tijdens de uitleg niet met elkaar; 
 Maak geen onnodig lawaai tijdens de les;  
 Iedereen moet met iedereen kunnen samenwerken tijdens de les, ook al is 

de ander niet je vriend; 
 Ruzies of conflicten dienen vreedzaam te worden opgelost; 
 Vergissen is menselijk en fouten maken mag. Probeer jezelf wel te 

verbeteren; 
 Zorg voor kortgeknipte nagels aan vingers en tenen zodat je een ander of 

jezelf geen pijn doet. 


