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De vijf Dojo-kun regels van Funakoshi 

 
Het woord hitotsu steeds aan het begin van een regel 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, de etiquette en de 
geweldloosheid. 
 
Hitotsu, Jinkaku Kansei ni Tsutomoru Koto 
Streef ernaar je karakter te vervolmaken 
 
Hitotsu, Makoto no Michi o Mamoru Koto 
Streef naar eerlijkheid en oprechtheid 
 
Hitotsu, Doryoku no Seishin o Yashinau Koto 
Oefen met inzet en doorzettingsvermogen 
 
Hitotsu, Reigi o Omonzuru Koto 
Respecteer anderen en hun bezittingen 
 
Hitotsu, Kekki no Yu o Imashimuru Koto 
Onthoud je van brutaal en gewelddadig gedrag 
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Tijdens de trainingen hanteren we een aantal regels om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en met 
plezier bezig kan zijn met karate. Het niet opvolgen van deze regels kan tot gevolg hebben dat er 
passende maatregelen worden genomen. Een lid kan bijvoorbeeld tijdelijk uit de training worden 
verwijderd. Bij herhaaldelijk voorkomen kan een lid de toegang tot de training worden ontzegd. 
 
Algemeen: 

1. Men dient 10 minuten voor de aanvang van de training aanwezig te zijn. 
2. Men dient zorg te dragen voor een schoon lichaam, schone voeten en handen en kortgeknipte 

nagels. Leden die lang haar hebben dienen hun haar op te steken of een haarband te dragen. 
3. Er mogen geen scheuren, gaten in het Karatepak zitten. 
4. In verband met de veiligheid voor jezelf en anderen is het niet toegestaan om tijdens de 

training kettinkjes, oorbellen, ringen, horloges of armbanden te dragen. Oorbellen die niet uit 
kunnen moeten worden afgeplakt. 

5. Als je later binnenkomt groet zelf af aan de zijlijn van de dojo, zonder de les te verstoren:  
• Staand groeten bij het betreden van de dojo 
• Langs de zijlijn gaat men in Seiza (op de knieën) groeten naar de trainer(s) 
• 10x opdrukken, opstaan en aansluiten bij de groep 

6. Groet altijd bij het betreden of verlaten van de dojo. Tijdens de les verlaat men pas de dojo, 
nadat toestemming is gegeven door de Sensei (hoofdtrainer) of Sempai (ass. Trainer) 

7. Ga vóór of na de training naar het toilet. Er wordt tijdens de les niet meer naar de toilet gegaan 
tenzij de trainer(s) anders aangeven of er dringende redenen zijn ( ziekte e.d.) 

8. Het is niet toegestaan de dojo te betreden als de trainer nog niet aanwezig zijn. Je wacht buiten 
de dojo in de hal totdat de trainer aanwezig is. 

9. Houd de dojo en de kleedkamers schoon. 
10. In de dojo is het nuttigen van etenswaren is niet toegestaan. 

 
Sociaal: 

1. In dit gebouw ben je te gast, gedraag je daar ook naar. Dus niet schreeuwen en niet rennen 
door de hal, gang of de kleedkamer. 

2. In de dojo dienen de leden steeds een respectvolle houding en respectvol gedrag tegen over 
elkaar en anderen te hebben.  

3. Discriminatie, pesten, schelden, treiteren, irriteren, kwetsen of vechten van wie dan ook wordt 
niet getolereerd. Zij die zich hieraan schuldig maken wordt het lidmaatschap ontzegd. 

4. De aanwijzingen van de trainer moeten respectvol worden uitgevoerd. Praat niet met elkaar als 
er iets wordt uitgelegd. 

5. Maak geen onnodig lawaai tijdens de les, dit verstoort de les en de concentratie van de overige 
leden. 

6. Van iedereen verwachten we een positieve instelling, zowel ten aanzien van jezelf maar ook 
een positieve instelling naar de medeleerling (en). 

7. Train optimaal en zorg voor de juiste mentale instelling. 
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8. De trainer heeft het recht bij wanordelijk gedrag een leerling de deelname of de toegang tot de 
les te ontzeggen. Het bestuur heeft het recht om bij wanordelijk gedrag in en/of buiten de dojo 
toegang tot de dojo voor onbepaalde tijd te ontzeggen. 

 
Training: 

1. Aan het begin en einde van de training, wordt er gegroet op de volgende wijze: 
• Alle leden gaan tegenover de sensei (hoofdtrainer) staan, gerangschikt in graduatie met de 

hielen naast elkaar en de armen langs het lichaam. 
• De sensei gaat eerst zitten, op het commando seisa gaat de rest van de groep zitten. 
• Eerst wordt de linker en daarna de rechterknie op de grond gezet. 
• Op het commando mokuso sluit men de ogen. 
• Op het commando mokuso-yame opent men de ogen. 
• Daarna geeft de sempai het commando sensei-ni-rei en men groet de sensei. 
• De sensei gaat staan, op commando geratsu gaat de rest van de groep staan. 
• Als iedereen staat volgt nog een staande groet. 

2. Er wordt respectvol omgegaan met karate gi, banden, wapens en overige karate hulpmiddelen. 
3. De inhoud van de trainingen wordt bepaald door de hoofd trainers met de technische staf, 

maar de grote lijnen worden uitgezet door de hoofd trainers en de assistent trainers. 
4. Tijdens de trainingen dient een ieder zich aan het geldende dojo-reglement te houden. 


