
Clubreglement Fuji Yama Juniorkarate 
 

Structuur 

 
Art 1  De naam van de club is Fuji Yama Juniorkarate. 

 

Art 2 De stichter is Frank Semey, de 1e training op 1/10/89. 

 

Art 3 De vorige sensei’s van de club waren: 

 Frank Semey van 1/10/89 tot  31/8/90; 

 Christof Van Hulle, van 1/9/90 tot 1/9/2013. 

 

Art 4  De huidige sensei is Jens West – Steenstraat 1 – 9940 Ertvelde, dit sinds 1/9/2013; 

 De overige trainers zijn: 

 Stijn Degrande sinds 1/9/2009; 
 Simon West sinds 1/1/2013. 

 

Art 5 Juniorkarate is een zelfstandig onderdeel van Fuji Yama Karate Evergem. 

 

Art 6  Fuji Yama Karate Evergem is lid van Belgian Karate Shotokan Academy. 

 

Art 7 De mogelijkheid bestaat om hogere gordels van de volwassenclub te laten bijspringen als trainer in 

geval van nood. 

 

Art 8 Het rekeningnummer van de club is: BE37 9730 9638 8328, ARSPBE22 

 

Art 9 De trainers zijn gezamenlijk te contacteren op het e-mailadres: fuji.yama.juniorkarate@gmail.com . 
 

Aansluiting 

 

Art 1 Men kan enkel lid zijn als men tussen 6 en 14 jaar oud is. 

 

Art 2  Men wordt lid door het betalen van het lidgeld zijnde 50 €. 

 

Art 3 Deze lidgelden dienen jaarlijks betaald te worden in september. Wie aansluit in januari betaalt 30 €. 

 

Art 4 Ieder lid is na betalen van het lidgeld en verwerken van de aanvragen  verzekerd tijdens de trainingen 

door dienst Vrije Tijd, Dans en Sport (verzekering BLOSO).  
 

Art 5 Bij aansluiting dient elk lid in te stemmen met het clubreglement.  

 

Art 6 Bij aansluiting moet zo snel mogelijk een medisch attest afgeleverd worden. 

 

Art 7 Het geboortejaar van de junior is bepalend voor de overgang naar de grote club. Het jaar dat de junior 

14 wordt gaat hij/zij over op 1/9 van datzelfde jaar. 

 

Art 8  Iedereen die ooit bij de juniors getraind heeft is ten allen tijde welkom bij de juniors om gratis deel te 

nemen aan de trainingen, de deelnemer is dan verzekerd via de grote club of zorgt zelf voor zijn 

verzekering.  

 

Inwendige orde 

 

Art 1  Van hogere gordels wordt behulpzaamheid en oprechtheid verwacht, van de lagere gordels eerbied en 

respect. 

 

Art 2 Bij het binnenkomen en verlaten van de dojo moet er worden gegroet. 

 

Art 3 Voor de training wordt er niet rondgehangen in de kleedkamers of gangen. 
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Art 4 Bij te laat komen wacht men aan de deur totdat men teken krijgt van de lesgever. Na teken van de 

lesgever zal de laatkomer 10 keer pompen. Daarna kan hij op teken van de lesgever de training 

vervoegen. 

 

Art 5 Tijdens de training wordt gehoorzaamheid en inzet t.o.v. de lesgever verwacht en sportiviteit t.o.v. 

andere karateka’s. 

 

Art 6  Tijdens de training draagt men geen festivalbandjes, halskettingen, oorringen of uurwerk tenzij afgedekt 

met een nauw aansluitend zweetbandje. Men eet geen snoep of kauwgom. 
 

Art 7 Een eventuele kwetsuur of ongeval dient onmiddellijk worden gemeld aan de lesgever. 

 

Art 8 Voor, tijdens en na de training wordt er niet geleund tegen sportramen, muren of spiegel. 

 

Art 9 Tijdens de training bewaart men een relatieve stilte. 

 

Art 10 De lesgever kan steeds iemand aanstellen om materiaal te halen, weg te brengen of de dojo te vegen. 

 

Art 11 De clubsensei heeft het recht iemand van training uit te sluiten, of te schorsen voor bepaalde of 

onbepaalde duur. 
 

Art 12 Dit reglement dien te worden nageleefd naar de geest, eventuele overtredingen kunnen worden bestraft. 

 

Examenregeling 

 

Art 1 Deze examenregeling is enkel geldig voor de juniors. De grote club hanteert andere regels. 

 

Art 2 Om te stijgen in graad dient men zich aan te dienen op de examendag. Er zijn er 2 per karatejaar. 

 

Art 3 Om deel te nemen aan een examen dient minimum aan 10 trainingen te hebben deelgenomen tussen 2 

examens, zoniet wordt men geweigerd voor deelname aan het examen. 
 

Art 4 De graden 

 

 witte gordel (9e Kyu) 

 1 rood streepje op een witte gordel 

2 rode streepjes op een witte gordel 

  3 rode streepjes op een witte gordel 

  1 geel streepje op een witte gordel 

  2 gele streepjes op een witte gordel 

  3 gele streepjes op een witte gordel 

  gele gordel (8e Kyu) 

 gele gordel en 1 rood streepje 
 gele gordel en 2 rode streepjes 

 oranje gordel (7e Kyu) 

 oranje gordel en 1 groen streepje 

 oranje gordel en 2 groene streepjes 

 groene gordel (6e Kyu) 

 groene gordel en 1 wit streepje 

 groene gordel en 2 witte streepjes 

 

De groene gordel en 2 blauwe streepjes is de hoogste graad die men bij de juniors kan behalen. 

 

Art 5 Er zal altijd een zwarte gordel van de volwassenclub als jurylid zetelen op het examen. 
 

Art 6  De jury stemt over het wel of niet slagen van de junior, de meerderheid  van de stemmen beslist. Bij 

gelijke stemmen kan er een extra proef gevraagd worden. De uiteindelijke beslissing ligt dan bij de 

voorzitter van de juniorclub. 

 

Art 7 De jury kan beslissen om een deelnemer aan het examen een graad te laten overslaan. 



 

Art 8 Het examenprogramma is vast bepaald een meegedeeld aan de deelnemers van het examen. 

 

 

 

 

 


