
Huis -en gedragsregels BVL Fighting  

BVL-Fighting biedt jou een fijne en veilige omgeving om te kunnen sporten en doelen te bereiken. Onder 

begeleiding van minimaal een BVL Fighting karate docent (sensei) proberen wij onszelf maximaal te 

ontwikkelen. Wij als BVL Fighting hebben daarom de volgende huis -en gedragsregels: 

- Respect voor elkaar, de Dojo en andere betrokkenen is onze belangrijkste kernwaarde.   

- Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet 

geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.  

 

Sporthal (Dojo): 

- Bij het betreden van De Lingeborgh gelijk doorlopen naar de kleedkamers of Dojo, niet hangen op de gang.  

- Omkleden kan voorafgaand van de lessen in de kleedkamers. 

- Voor betreding van de Dojo (blauwe vloer) dient het lid ten allen tijden de schoenen uit te doen of schone 

sportschoenen te dragen.  

- Etenswaren zijn niet toegestaan in de Dojo, dranken mogen alleen in afgesloten fles of bidon meegenomen 

worden in de sportruimte.  

- Het is toegestaan materiële eigendommen mee te nemen in de Dojo. 

- De Dojo mag alleen betreden worden onder toezicht van een BVL Fighting sensei.  

- Kosten naar aanleiding van vernielingen in en rond de Dojo, al dan niet opzettelijk, worden verhaald op de 

daders (s).  

 

Veiligheid: 

- Sieraden en/of piercings die letselrisico voor de drager of anderen kunnen zijn, zijn niet toegestaan tijdens de 

vechtsportlessen.  

- Gelieve lange haren niet los dragen.  

- Zorg voor verzorgde teen en vingernagels, dit kan letsel bij anderen voorkomen.  

- Houdt het karatepak schoon en gestreken. 

 

Ouders: 

- Moedig en spoor uw kind positief aan, zorg ervoor dat ze met plezier naar karate gaan. 

- Het is mogelijk om de eerste 5 minuten en de laatste 10 minuten van de les in de zaal te kijken, gelieve 

zonder bemoeienissen van de les.  

- Zorg dat u rustig en stil op de bank zit, het maken van foto’s en/of video’s is niet toegestaan.   

- Voor betreding van de Dojo (blauwe vloer) dient het lid ten allen tijden de schoenen uit te doen of schone 

sportschoenen te dragen.  
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