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Reglement Defence Center Boxtel 

1. Binnen én buiten de sportschool gaan we altijd met respect voor elkaar om. Iedereen draagt 

bij aan een goede sfeer.  

2. Instructies van de docent zijn belangrijk en leidend. Luister goed naar de instructies, tijdens 

het luisteren wordt er niet gepraat. 

3. Leden helpen elkaar, ben je een stapje verder dan de ander, dan hou jij rekening met de 

ander. 

4. Leden (en ouders) van de sportschool mogen alleen filmen/foto’s maken tijdens de les 

wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan door de docenten. Dit materiaal mag niet op Social 

Media verspreid worden, tenzij de docent dit toestaat. Vraag dus of het mag aan de docent.  

5. Wees op tijd voor de lessen.  

6. Ben je lang afwezig, meldt dit dan aan jouw docent via whatsapp of telefonisch. 

7. Wees netjes en correct gekleed. (Taekwon-Do dobok, boksen en kickboksen t-shirt en short 

of legging.) 

8. Wees verzorgd; schone sport kleding, handen en voeten gewassen en nagels bijgeknipt. Voor 

boksen heb je schone binnenschoenen nodig (eventueel speciale boksschoenen).  

9. Geen sieraden! Dat is voor je eigen veiligheid. Wanneer je sieraden hebt die niet af of uit 

kunnen, plak deze dan af met tape.  

10. Zorg dat je alle spullen die nodig kunnen zijn bij je hebt. (bitje, beschermers) 

11. Alleen leden mogen de zaal (zonder schoenen) betreden. 

12. Het meenemen van water is toegestaan. Etenswaar of andere dranken zijn niet toegestaan. 

13. Defence Center Boxtel is niet verantwoordelijk voor diefstal of lichamelijk letsel welke is 

ontstaan voor, tijdens of na de les. Meldt een blessure altijd vooraf bij de docent. 

14. Voor de ouders die aan de kant zitten; graag in stilte. 

15. Wanneer jij deel wilt gaan nemen aan wedstrijden en nieuwe banden (Taekwon-Do) wil 

halen, is het van belang zoveel mogelijk lessen te volgen. 

16. Voor kickboksers/boksers/Taekwon-Doka’s die willen deelnemen aan competities geldt de 

regel: bij het missen van 2 lessen kun je 3 wedstrijden niet meedoen. De training deelnemen 

is belangrijk om met jou te kijken naar hoe jij het beste kan vechten, en is dus ook in het 

voordeel van jouw veiligheid. Niet trainen = niet meedoen aan wedstrijden.  

17. Opzeggen gebeurt schriftelijk, telefonisch of mondeling – maximaal een maand voor het 

einde van de maand.  

18. Beeldmateriaal welke door de docent is vastgelegd kan gebruikt worden voor Social Media.  

19. Inschrijving kan via de website met het incasso en inschrijfformulier. Taekwon-Do leden 

worden aangemeld bij de bond ITF HQ.  

20. Na inschrijving word je automatisch aan de groepsapp, en de maillijst toegevoegd. 

21. Je bent op de hoogte van dit reglement voordat je inschrijft bij Defence Center Boxtel. Het 

overtreden van de huisregels kunnen leiden tot verwijdering van de sportschool.  


