
 
JEUGDPLAN 

 
 Leden dienen minimaal 6 jaar (of eerste studiejaar) te zijn om deel te kunnen nemen aan 

de jeugdtrainingen. 
 Zelf-discipline, respect en communicatieve vaardigheden vormen een integraal deel van 

de opleiding door het trainen met sterk uiteenlopende leeftijden (6 tot 15 jaar) waarbij 
iedereen de kans krijgt zich op zijn eigen niveau te ontwikkelen. 

 Leden krijgen bij de inschrijving een stempelkaartje. Dit stempelkaartje wordt iedere les 
afgestempeld zodat het totaal aantal lessen vanaf het vorige examen kan worden 
bijgehouden. Het is de bedoeling dat het jeugdlid zelf (en niet de ouders) zorg dragen 
voor dit stempelkaartje en ervoor zorgt dat het kaartje in het begin van les op daarvoor 
voorziene plaats wordt gelegd. Indien het stempelkaartje niet wordt gelegd, kan er geen 
stempel voor de les worden gezet. (belangrijk voor het afleggen van de examens, zie 
verder). 

 Als blijk van de technische vaardigheden en als stimulans kunnen jongeren een examen 
afleggen hetgeen beloond wordt met een nieuwe kleur gordel. Iedereen wordt 
beoordeeld naar zijn/haar eigen mogelijkheden waarbij er rekening gehouden wordt 
met o.a. leeftijd, eventuele leerstoornissen of handicap. De te kennen leerstof staat 
verder in dit bundeltje. 

 Voor het afleggen van een examen moet er telkens aan een minimaal aantal lessen 
worden deelgenomen (zie kader). 
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 Bij de jeugd worden de examens voor een nieuwe gordel opgesplitst in 2 delen. Voor 

beide examens dient dezelfde leerstof (zie verder) gekend te zijn. De beoordeling 
gebeurt op een andere wijze. Een eerste examen, waarbij voornamelijk gekeken wordt 
naar de algemene bewegingen en de houding, geeft recht op een gekleurd streepje op 
de gordel (bv. wit-geel, geel-oranje). Dit examen is een soort proefexamen en dient als 
feedbackmoment waarbij de punten waar nog aan moet gewerkt worden worden 
aangeduid. Later volgt een tweede examen voor een volledige kleur. Hierbij wordt 
strenger beoordeelt.   

 De overgang naar de trainingen voor de volwassenen gebeurt geleidelijk. Op 14 jaar 
mogen de jeugdleden 1 maal per week meetrainen met de volwassenen (dit terwijl ze 
nog steeds naar de jeugdtrainingen komen), op 15 jaar 2 maal en eenmaal 16 jaar 
kunnen ze volledig met de volwassenen meetrainen. 

 Op de clubwebsite (www.selfdefence4u.be) staat een kalender die steeds aangeeft 
wanneer er geen training zal zijn (bv. tijdens de schoolvakanties) en wat de komende 
evenementen zijn. De belangrijkste evenementen voor de jeugdclub zijn: onze club-
eetdag, het Sinterklaasfeest en de seizoensafsluiter voor de jeugd. 

 Alle emailadressen die aan ons werden doorgegeven tijdens de inschrijving worden 
eveneens in een mailinglijst gezet. Via deze mailinglijst wordt, telkens er een evenement 
of wijziging in het trainingsschema in het vooruitzicht is, 2 weken op voorhand 
automatisch een mail verstuurd. Indien je deze mails niet krijgt, gelieve dan een mailtje 
te sturen naar info@selfdefence4u.be. 

http://www.selfdefence4u.be/�
mailto:info@selfdefence4u.be�


 
INTERNE REGLEMENTEN 

VAN BUSHIDO HEUSDEN-ZOLDER 
 
 
 
 Betaling van het lesgeld eerste training van het sportseizoen, dat vermijd dat men u de 

toegang tot de mat ontzegd. 
 Draag geen sieraden zoals; halskettingen, oorbellen, armhanden enz..., deze kunnen 

verwondingen veroorzaken waarvoor het bestuur niet verantwoordelijk is. 
 Verboden te eten of te snoepen op de mat tijdens de lessen. 
 De kleding moet ordelijk en rein zijn. 
 Nagels van de handen en voeten moeten kort en rein zijn. 
 Ieder lid dient voorzien te zijn van pantoffels om zich te verplaatsen van de kleedkamers 

naar de zaal. 
 Ieder lid dient tijdig op de mat te zijn, zodat de trainingen op tijd kunnen beginnen. 
 De trainer, ongeacht zijn  graad, is de hoogste in rang en dient op de mat gehoorzaamd 

te worden, door aanstelling van de verantwoordelijke trainer mag een bruine gordel 
opwarming geven. 

 De mat mag slechts met toestemming van de trainer, verlaten of betreden worden. 
 Men vergeet niet te groeten bij het op en af gaan van de mat. 
 Stop onmiddellijk met een uitvoering wanneer iemand afklopt, pijn doen is gemakkelijk, 

U beheersen daarentegen veel moeilijker. 
 Kwetsuren en ongevallen, van, naar, en op de mat onmiddellijk melden bij de 

verantwoordelijke trainer. Na 48 uur wordt er niets meer aanvaard. 
 Het bestuur is niet verantwoordelijk voor verlies van persoonlijke eigendommen. 
 Kleedkamers dienen op orde en proper te worden gehouden, tijdens het trainen. 
 In de gang en cafetaria van de sporthal dient men zich ordelijk en zindelijk te gedragen. 
 Men is ten allen tijde gebonden aan het huishoudelijk reglement van de sporthal. 
 Ieder lid beneden -14 jaar is verplicht zijn  stempelkaartje met vergunning op de tafel te 

leggen voor de training begint. Na de training worden geen stempels meer uitgedeeld. 
 Ieder lid is verplicht zijn vergunning elke les bij te hebben, op het einde van het seizoen 

worden de vergunningen ingetrokken. 
 Ieder lid wordt verwacht op de hoogte te zijn  van de interne reglementen. 
 Dronkenschap en brutaliteiten worden onmiddellijk en onvermijdelijk beteugeld of 

gestraft. 
 Overtreders die deze reglementen niet in acht nemen zullen voor de beheerraad 

verschijnen. 
 
 
 

Het bestuur, 
 
 
 



 
 

Ceremonie 
 
Bekeken vanuit de jury: 
 
1. Tatami  opkomen en tegenover elkaar gaan staan, uke links en tori rechts van de jury 

ongeveer ± 4 meter   (1,5 tatami) van elkaar verwijderd, armen langs het lichaam 
houdend. Draaien naar de jury, en de jury afgroeten, dan terug naar mekaar draaien. 

 
2. Vervolgens knielen, linkerbeen eerst, dan rechterbeen, tenen in de tatami  plaatsen en 

doorzakken, dan de voeten strekken en doorzitten. Nu gaat men zijn partner afgroeten 
elkaar aankijkend (za-rei). 

 
3. Recht gaan zitten, en al zittend  taisabaki’s uitvoeren tot men dicht genoeg bij elkaar zit 

om de kata uit te voeren. Zittende kata(suwari waza) uitvoeren, tori begint steeds aan 
de zijde die naar de jury gericht is. ( = links) 

 
4. Antachi waza :tori draait met het aangezicht naar de jury toe, bij deze kata moet tori 

eerst de rechterkant uitvoeren, dan links. Nadat men zijn laatste kata heeft uitgevoerd 
gaat men terug rechtstaan met het gelaat naar mekaar gericht, om alzo 180° te draaien 
in de richting van de jury, 2,5 pas voorwaarts gaan ju-jutsu-gi in orde brengen, zonder 
afspraak terug naar mekaar toe draaien en 2,5 passen naar mekaar toe zetten om alzo 
met de rechtstaande kata (tachi waza) te beginnen. 

 
5. Na de laatste kata gaat men weer 180° draaien zoals voorheen, vooruit gaan en ju-jutsu-

gi in orde brengen, dan weer naar toe draaien, zonder afspraak elkaar afgroeten, naar de 
jury draaien en de jury afgroeten. 

 
6. Nu blijft men wachten tot de jury verdere vragen stelt in verband met benamingen, 

klemmen, wurgingen, variaties enz…. 
 
Ps : Bij het bewegen vanuit staande positie of het rechtstaan vertrekt men steeds met de 
rechtervoet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Te kennen voor het examen 
       
       

EXAMEN GEEL               5 KYU   

       
Rollen       
Knie: L+R ……. /5p  Voor,-achterwaarts ……. /5p 
Rechtstaande: L+R ……. /5p  Voor,-achterwaarts ……. /5p 
Met afslag: L+R ……. /5p  Voor,-achterwaarts ……. /5p 
       
Basistechnieken       
Suwari waza …….   Tachi waza    
Sin Ryuu Dori ……. /5p  Sin Ryuu Dori ……. /5p 
Sin Ryuu Zeme Dori ……. /5p  Sin Ryuu Zeme Dori ……. /5p 
Tekagami ……. /5p  Tekagami  ……. /5p 
Nuki Dori ……. /5p     
Sin Ryuu Nage ……. /5p     
       
Variaties  ……. /5p  Japanse benamingen  ……. /5p 
Japans tellen ……. /5p  Gordel binden  ……. /5p 
Discipline ……. /5p  Bijkomende vragen ……. /5p 
       
       
BEHAALDE PUNTEN  ……. /100p  Handtekening Sensei   
60% - 70% = Voldoende      70% -       80%   =        Goed         
80% - 90% = Zeer goed      90% -  100% = Uitmuntend    
       
              
              
       

EXAMEN ORANJE               4 KYU   

       
Rollen       
Knie: L+R ……. /5p  Voor,-achterwaarts ……. /5p 
Rechtstaande: L+R ……. /5p  Voor,-achterwaarts ……. /5p 
Met afslag: L+R ……. /5p  Voor,-achterwaarts ……. /5p 
Op de man vallen  ……. /5p  Achterwaarts vallen ……. /5p 
Zijwaarts vallen ……. /5p     
       
Basistechnieken       
Suwari waza    Tachi waza    
Sin Ryuu Dori ……. /5p  Sin Ryuu Dori ……. /5p 
Sin Ryuu Zeme Dori ……. /5p  Sin Ryuu Zeme Dori ……. /5p 
Tekagami ……. /5p  Tekagami  ……. /5p 
Nuki Dori ……. /5p  Nuki Dori ……. /5p 
Sin Ryuu Nage ……. /5p  Sin Ryuu Nage ……. /5p 
Ude Dori ……. /5p  Ude Dori ……. /5p 
Ude Maki Dori ……. /5p  Ude Maki Dori ……. /5p 
       
Variaties  ……. /5p  Japanse benamingen  ……. /5p 
Japans tellen ……. /5p  Bijkomende vragen ……. /5p 
Discipline ……. /5p     
       
       
BEHAALDE PUNTEN  ……. /100p  Handtekening Sensei   
60% - 70% = Voldoende      70% -       80%   =        Goed         
80% - 90% = Zeer goed      90% -  100% = Uitmuntend    
       
       
       
       
       



EXAMEN GROEN               3 KYU   

       
Rollen       
Knie: L+R ……. /5p  Voor,-achterwaarts ……. /5p 
Rechtstaande: L+R ……. /5p  Voor,-achterwaarts ……. /5p 
Met afslag: L+R ……. /5p  Voor,-achterwaarts ……. /5p 
Op de man vallen  ……. /5p  Achterwaarts vallen ……. /5p 
Zijwaarts vallen ……. /5p  1 Hand rollen ……. /5p 
       
Basistechnieken       
Suwari waza    Tachi waza    
Sin Ryuu Dori ……. /5p  Sin Ryuu Dori ……. /5p 
Sin Ryuu Zeme Dori ……. /5p  Sin Ryuu Zeme Dori ……. /5p 
Tekagami ……. /5p  Tekagami  ……. /5p 
Nuki Dori ……. /5p  Nuki Dori ……. /5p 
Sin Ryuu Nage ……. /5p  Sin Ryuu Nage ……. /5p 
Ude Dori ……. /5p  Ude Dori ……. /5p 
Ude Maki Dori ……. /5p  Ude Maki Dori ……. /5p 
Mune Dori  ……. /5p  Mune Maki Dori ……. /5p 
Antachi waza        
Yoko Mae Dori ……. /5p     
       
Variaties  ……. /10p  Japanse benamingen  ……. /5p 
Japans tellen ……. /5p  Bijkomende vragen ……. /5p 
Discipline ……. /30p  Shodan Klemmen ……. /5p 
       
BEHAALDE PUNTEN  ……. /100p  Handtekening Sensei   
60% - 70% = Voldoende      70% -       80%   =        Goed         
80% - 90% = Zeer goed      90% -  100% = Uitmuntend    
       

EXAMEN BLAUW                2 KYU   
       
Rollen       
Knie: L+R ……. /5p  Voor,-achterwaarts ……. /5p 
Rechtstaande: L+R ……. /5p  Voor,-achterwaarts ……. /5p 
Met afslag: L+R ……. /5p  Voor,-achterwaarts ……. /5p 
Op de man vallen  ……. /5p  Achterwaarts vallen ……. /5p 
Zijwaarts vallen ……. /5p  1 Hand rollen ……. /5p 
       
Basistechnieken       
Suwari waza    Tachi waza    
Sin Ryuu Dori ……. /5p  Sin Ryuu Dori ……. /5p 
Sin Ryuu Zeme Dori ……. /5p  Sin Ryuu Zeme Dori ……. /5p 
Tekagami ……. /5p  Tekagami  ……. /5p 
Nuki Dori ……. /5p  Nuki Dori ……. /5p 
Sin Ryuu Nage ……. /5p  Sin Ryuu Nage ……. /5p 
Ude Dori ……. /5p  Ude Dori ……. /5p 
Ude Maki Dori ……. /5p  Ude Maki Dori ……. /5p 
Mune Dori  ……. /5p  Mune Maki Dori ……. /5p 
Uchi Komi Dori ……. /5p  Uchi Komi Dori ……. /5p 
Tsukimi Dori ……. /5p  Tsukimi Dori ……. /5p 
Ura Ken ……. /5p  Yoko Men Uchi ……. /5p 
Kubi Jimi Dori  ……. /5p  Uchiro Zeme Dori  ……. /5p 
    Uchiro Emon Dori  ……. /5p 
Antachi waza        
Yoko Mae Dori ……. /5p  Yoko Ura Dori  ……. /5p 
       
Variaties  ……. /10p  Japanse benamingen  ……. /5p 
Japans tellen ……. /5p  Bijkomende vragen ……. /5p 
Discipline ……. /30p  Shodan Klemmen ……. /5p 
       
BEHAALDE PUNTEN  ……. /100p  Handtekening Sensei   
60% - 70% = Voldoende      70% -       80%   =        Goed         
80% - 90% = Zeer goed      90% -  100% = Uitmuntend    



 



 



 



 



 



De Shodan klemmen 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De vitale punten 
 
 
 

 
 
 
 

 



JAPANSE BENAMINGEN 
 

One gaishimase: open staat voor de les (begin van de les) 
Gokuro sama deshita = Wat men zegt als er een tempel staat(dank U voor de les) 
Bushido = Moraal van de krijger Arigato = Dank U 
Sensei = Leraar Tatami = De matten  
Maté = Dadelijk stoppen Dojo = Zaal 
Obi = Gordel Hajime = Beqin 
Ju jutsugi = Kleding van een ju jutsuka Ju jutsu = Zachte kunst  
Kiai = Kreet Tori = Persoon die verdedigd 
Randori = Vrije oefening Yamé = Stoppen 
Maitta = 1k geef het op Rei = groet 
Tai sho = Opwarminq Hai rei = zittend algemene groet 
Migi = Recht Hidari = Links 
Mae = Voorwaarts Ushiro = Achterwaarts 
Bushi = Ridder Budo = De weg van de krijgskunst  
Dan = Graad of (Hogere rang) Do = Weg of pad 
K(g)eri = Trap of schop Gyaku = omgekeerd 
Hara = Ligt op 2a3 cm onder de navel Hasamu = Knijpen 
Hiza = Knie Dozo = A. U. B.  
Jirni = Wurgen        Kamai  = Verdedigingshouding 
Katana = Scherp zwaard  Taisabaki = Verplaatsing 
Kenpo = Vuisttechnieken  Uke = Persoon die aanvalt 
Kubi = Nek of Hals Hakama = Geplooide broekrok 
Kyu = Graad of (Lagere rang) Morote = Beide handen 
Mune = Borst      Ken = Vuist 
Tachi = Staande Te = Hand 
Yoko = Zijwaarts T(d)ori = Grijpen 
Ude = Arm   Maki = Opdraaien 
Ura = Buitenkant hand  Ryou = Bijde 
Soemi masen = Excuseer mij 
 
SOORTEN BASISTECHNIEKEN  
Suwari waza = Zittende kata's Atami = slag of stoot 

SOORTEN STOOTTECHNIEKEN 

Hantachi waza = 1 zittend, 1 rechtstaand Empi tsuki = elleboogstoot 
Tachi waza = rechtstaande kata's Juji uke = gekruiste afweer 
Waza = Basistechnieken 
 
VAN 1 TOT 10 TELLEN 
i chi  = 1  ro ku = 6  K(g)eri = trap of schop 

SOORTEN STOOTTECHNIEKEN 

ni   = 2  si chi = 7  Mae geri = voorwaartse trap 
san = 3  ha chi = 8  Yoko geri = Zijwaartse trap 
yon  = 4  ku = 9  Uchiro qeri = Achterwaartse trap 
go = 5  juu = 10 Mawashi qeri = Halve cirkel trap 
      Hiza geri = knie trap 

Hoofd    Vuist    Tanden 
NATUURLIJKE WAPENS 

Knie Elleboog  Voorarm 
Kneukels Voet   Snijkant hand 
Hiel Bal v/d voet  Boven kant voet 
Vingers 
 
• Bij elk examen kunnen bij komende vragen gesteld worden. 
• Klemmen + wurgingen 
• Hei-wa = Vrede    Wabi = De schoonheid van eenvoud en armmoede   Tsuru =  zuiverheid, trouw, lang leven 
• Mushin = geest en hart: evenwicht tussen lichaam en geest      Seagawa = Stichter van de Sin Ryuu  
  
Voor het 1e examen (wit-geel), moet je enkel tot 10 kunnen tellen en de woordjes in vet kennen. 
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