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Algemene Voorwaarden 
 

1. Het beoefenen van Aikido bij Tendoryu Aikido Zuid West, geschiedt geheel op eigen 
risico van de Aikidoka.  
De leraar (Sensei), de club en de mede-beoefenaars stellen zich niet aansprakelijk voor 
welke schade dan ook. 

 
2. De contributie bedraagt : € 25, - per maand. 

Eenmalig inschrijfgeld : € 10, - 
Restitutie is niet mogelijk. 

 
3. De contributie is exclusief het verplichte lidmaatschap van de TWA (Tendoryu World 

Aikido) 
: € 24, - per jaar (vanaf 18 jaar) 
: € 48, - per jaar (vanaf 1e dan) 
 

Lidmaatschap is noodzakelijk om geëxamineerd en/of gegradueerd te kunnen worden.  
Daarnaast geeft lidmaatschap de mogelijkheid om, tegen gereduceerd tarief, deel te nemen aan 
nationale- en internationale Tendoryu Aikido stages. 

 
4. De contributie dient voor het begin van een nieuwe maand te worden betaald op 

rekeningnummer  
IBAN: NL 70 INGB 0752 2809 02, ten name van J.M.H. Gisberts  
o.v.v. Tendoryu Aikido ZuidWest, contributie maand ……… . 

 
5. De training wordt gehouden op: 

 
Dinsdagavond van 20:00 uur tot 21:30 uur. 

 
De trainingen worden verzorgd in de sporthal van Basisschool " 't Kristal" gevestigd aan de Henri 
Dunantlaan 90, 2286 GE  te Rijswijk.  
Minimale opkomst:4 Aikidoka’s. 

 
6. Alle leden dienen +/- 15 min. voor aanvang van de training aanwezig te zijn om de 

Tatami (oefenmat) uit te leggen zodat de trainer tijdig met de les kan beginnen. 
Na afloop van de training wordt de Tatami door de leden gezamenlijk opgeruimd. 
 

7. De algemeen geldende gedragsnormen, evenals de Dojo etiquette dienen te worden 
nageleefd, niet alleen tijdens, maar ook voor en na de training. 
 

8. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen geschieden, met inachtneming van 1(een) 
maand opzegtermijn, bij Tendoryu Aikido ZuidWest via: 
info@tendoryuaikidozuidwest.nl 
 

9. In dringende gevallen, na overleg, is het mogelijk om het lidmaatschap “On Hold” te 
laten zetten. Gedurende deze periode is geen contributie verschuldigd.  
 

10. Tendoryu aikido ZuidWest houdt zich aan de privacyverklaring conform de wettelijke 
verplichting van de AVG.  
Op de website www.tendoryuaikidozuidwest.nl is de privacy verklaring terug te vinden en eventueel te 
downloaden. 
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Etiquette Algemeen 
 
Aikido is een traditionele krijgskunst en zoals gebruikelijk in Budo, omgeven van strenge 
etiquette. Voor Niet-japanners vaak vreemd.  

Deze omgangsvormen zijn in Budo noodzakelijk om eenieder bewust te maken (en te houden) van 
de sport waar men mee bezig is.  

Er dient met voldoende respect voor elkaar getraind te worden. 

Hieronder zijn enkele algemene richtlijnen. 
 

1. Iedere Aikidoka moet zijn weg zelf gaan. Verwacht niet dat andere je dragen. 
Train daarom regelmatig. 
 

2. De Aikidoka let op zijn gezondheid, verzorgt zijn lichaam en draagt een schone 
Keiko Gi en Hakama. (nagels kort, géén sieraden) 
 

3. Voor de les legt de Aikidoka zijn Jo, Boken en Tanto aan de rand van de Tatami. 
Hij/zij plaatst zijn zori met de hakzijde tegen de Tatami en gaat in Seiza zitten; op 
één rij, recht en stil. 
 

4. Behandel je wapens als onderdeel van jezelf. Raak dan ook nooit andermans Jo, 
Boken of Tanto aan zonder toestemming van de eigenaar. Groet voor het gebruik 
eerst naar de Kamiza. 
 

5. Aikido is geen tijdverdrijf, oefen daarom met aandacht. 
 

6. De Aikidoka beschouwt zijn partner als zichzelf: met respect en als gelijke.  
De Aikidoka beschouwt zijn partner als zijn vijand: met volledige aandacht en 
zonder reserves.  
Deze twee houdingen probeert de Aikidoka in de Dojo tot een geheel te maken. 
 

7. Voor en na afloop van de les groeten Sensei en Aikidoka’s, eerst naar de Kamiza 
en dan naar elkaar. 
 

8. Wordt de Aikidoka als Uke gevraagd dan groet hij of zij voor en na het oefenen 
met Nage. 
 

9. Een kleine daad is veel meer dan een lang gesprek. Oefen daarom in stilte. 
 

10. De Aikidoka mag alleen zichzelf aansprakelijk stellen voor ongeluk. 
 
 

 
Daarnaast worden tijdens de training vaak enkele dingen uitgelegd die traditioneel binnen Aikido gangbaar zijn.  
Men kan hierbij denken aan: groeten bij aanvang en einde van de training, omgang met de partner, gedrag met 
de wapens. 
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Dojo Etiquette  
 
De Dojo etiquette gaan met name in op de aspecten:  

 
Respect, Veiligheid en Hygiëne. 

 
 Een goede persoonlijke hygiëne is essentieel. Een schoon en rein lichaam is daarbij 

onontbeerlijk. Zorg daarnaast dat je teen- en vingernagels kortgeknipt en schoon zijn, 
dit ter voorkoming van onder andere verwondingen. 
 

 Zorg dat je schone, correcte kleding draagt.  
 
 Draag geen sieraden (ringen; oor-neusbellen; etc.), sokken en/of T-shirts onder je Keiko Gi 

(wit T-shirt bij dames uitgezonderd). 
 
 Kom op tijd voor de training. Laat tijdig weten als je niet komt of te laatkomt. 
 
 Voordat men de zaal betreedt groet men naar de Kamiza (erewand) door een lichte 

verbuiging. Door te groeten duidt men aan dat men op een serieuze en een bewuste 
manier deelneemt aan de les. 

 
 Vervolgens wordt de Tatami (judomatten) door alle Aikidoka’s uitgelegd. 

 
 Licht voor de training de Sensei (leraar) in over een eventuele blessure of handicap. 
 
 Kenmerk de zijde met een blessure (bijv. door polsbandje) en vertel je oefenpartner dat je 

een blessure hebt. 
 
 Je wapens (Jo, Boken, Tanto) worden buiten de Dojo in een foedraal vervoerd. Als je in 

de Dojo bent leg je de wapens neer tegenover de Kamiza. (Raak nooit zonder toestemming 
de wapens van een medeleerling aan!) 

 
 Ontdoe je van je slippers, door met je hakken tegen de Tatami te tikken. Zo kun je bij 

het verlaten van de mat makkelijk weer in je slippers stappen. 
 
 Voordat de les begint zit eenieder in volledige stilte naast elkaar tegenover de Kamiza 

in Seiza (op de knieën). De rug recht, de schouders zijn ontspannen en “gevoel in je 
centrum”. 
 

 Tijdens elke onderbreking tijdens de training nemen de Aikidoka’s plaats in Seiza (op 

de knieën) tenzij anders aangegeven door de Sensei. 
 
 Als de Sensei heeft plaatsgenomen groet je op zijn aangeven gezamenlijk in stilte de 

Kamiza.  
 

 Als de Sensei zich vervolgens tot de leerlinge richt begroet je hem met: One Gai 
Shimas(u). Dit is een zeer beleefd verzoek om les te mogen ontvangen. 
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 Draag buiten de Tatami slippers. Loop op de Tatami op blote voeten om zo de Tatami 
zo schoon mogelijk te houden. 

 
 Als je te laat de Dojo betreedt, wacht je zittend op de toestemming van de Sensei om 

deel te nemen aan de training. 
 
 Als je begint met de oefening groet je zittend de partner. Na afloop groet je de partner 

weer als dank voor de oefening. 
 

 Blijf tijdens de training attent, gedisciplineerd en oplettend. Zo ontwikkel je 
vaardigheden als ‘Zanshin’, een voortdurende en compleet bewustzijn van je omgeving en 
‘Fudoshin’, het onverstoorbaar blijven ondanks dat er inbreuk op je gestel wordt gepleegd. 

 
 Loop niet tussen twee oefenende partners door.  
 
 Stoeien in de Dojo is niet toegestaan. Dit leidt tot irritatie, onrust en blessures. 
 
 Tijdens de les is het niet toegestaan te eten en/of te drinken. 
 
 Trainen onder invloed van alcohol of drugs is verboden. Let op het effect van 

medicijnen. 
 
 Indien, om een dringende reden, de Tatami voortijdig verlaten moet worden, vraagt 

men eerst toestemming aan de Sensei.  
 
 Bij een blessure of verwonding, onderbreek je de training, om de blessure te (laten) 

verzorgen, zodat de blessure niet erger wordt. 
 
 Praten wordt tijdens de les tot een minimum beperkt. 

 
 Elke oefening wordt beëindigd nadat de Sensei roept: Yame (Letterlijk, houd op) 

 
 Elke training wordt beëindigd nadat de Sensei roept: Yame (Letterlijk, houd op) gevolgd 

door: Soremade (Letterlijk: tot nu, stop) 
 

 Iedereen neemt nu weer, in Seiza, plaats naast elkaar richting de Kamiza. 
 

 Als de Sensei heeft plaatsgenomen groet je op zijn aangeven gezamenlijk in stilte de 
Kamiza.  
 

 Als de Sensei zich vervolgens tot de leerlinge richt begroet je hem met de 
dankzegging: Domo Arigato Gosai Mash(i)ta. Dit is een zeer beleefd dank U wel. 

 
 Voordat je op staat wacht je op het teken van de Sensei. 

 
 Indien je een Hakama draagt vouw je die netjes op 
 
 Stap bij het verlaten van de Tatami in je slippers. 
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 Bij het verlaten van de Tatami groet je de Kamiza. 
 
 Vervolgens wordt de Tatami door alle Aikidoka’s weer opgeborgen. 
 
 Bij het verlaten van de Dojo groet je wederom de Kamiza.  
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Training met Partner 
 

 Behandel je partner met respect. Kies d.m.v. oogcontact snel een partner.  
(wanneer men gevraagd wordt is het zeer onbeleefd iemand te weigeren) 

 
 Groet zonder woorden naar je partner en start met oefenen. 
 
 De persoon die een oefening/techniek uitvoert heet Tori. (ook wel Nage genoemd) 
 
 Diegene die de oefening/techniek ondergaat heet Uke. 
 
 Aikido kent geen wedstrijden. Probeer de technieken als Tori zo goed mogelijk uit te 

voeren en als Uke goed te volgen. 
 
 Wees tolerant naar anderen. Laat het aan de Sensei over om op- of aanmerkingen te 

maken. 
 
 Als de Sensei je corrigeert probeer je, in alle bescheidenheid, de aanwijzingen te 

doorgronden en op te volgen. 
 
 Praten wordt tijdens de les tot een minimum beperkt. 
 

 Zorg voor een schoon -  zuiver - rein lichaam en een schoon pak. 
 

 Draag GÉÉN sierraden!! 
 

 Een Aikido-techniek voert men SÁMEN uit. 

 
 


