Huishoudelijk Reglement

GRADUATIES / DANEXAMEN
Artikel 1a
Alle graduaties tot 1e Dan kunnen door de sportscholen / verenigingen
zelf toegekend worden.
Dan graden examen worden door de namens de stg.
Belgium HKD Federation tenminste 1 x per jaar gehouden
De organisatie-en exameneisen zijn in de handen van Dan graden
commissie.
De uitgereikte dan diploma’s zijn officiële stg. Belgium HKD Federation /
MMK certificaten uit Korea
Dan graden kandidatenmoeten tenminste 2 van de 3 speciale dan
gradentrainingen gevolgd hebben voor dat zij tot een dan examen
toegelaten worden.
Aanmelden voor een Dan examen kan enkel en alleen bij het hoofdleraar
Van de sportschool of vereniging aan het bestuur. het bestuur zal
vervolgens de Dangraden commisie hierover een besluit laten nemen

GRADUATIES / DANEXAMEN
Artikel 1b
Dangraadtrainingen word minstens 3 x per jaar gedaan maand van de
dangraadtrainingen worden bepaald door het hoofdtrainer.

GRADUATIES / DANEXAMEN
Artikel 1c
Behaalde Dangraad diploma’s kunnen omgezet worden naar een
certificaat van de Moo Moo Kwan Association korea of World Hanguldo
Federation aan deze omzetting zijn er extra kosten aan verboden die los
staan van de stg. Belgium HKD Federation deze certificaten kunnen enkel
en alleen aangevraagd worden bij een officiële vertegenwoordiger van
MMK en WHGF , Vice President GM UGUR KABAK

GRADUATIES / DANEXAMENS
Artikel 1d
Gehandicapten worden ook in staat gesteld om eeb graduatie of
dandiploma te behalenop hun certificaat of diploma word er een extra
aantekening gemaakt

GRADUATIES / DANEXAMEN
Artikel 1e
Wachttijd Danexamens:
Deelnemen aan de 1ste Dan is mogelijk na minimaal 3 jaar lid te zijn van
de Federatie
1e Dan - 2e Dan wachttijd : minstens 1.5 jaar
2e Dan – 3e Dan wachttijd : minstens 2 jaar
3e Dan – 4e Dan wachttijd : minstens 3 jaar
4e Dan – 5e Dan wachttijd : minstens 4 jaar
5e Dan - 6e Dan wachttijd : minstens 5 jaar
6e Dan - 7e Dan wachttijd : minstens 6 jaar
7e Dan - 8e Dan wachttijd : minstens 7 jaar
8e Dan – 9e Dan wachttijd : minstens 8 jaar

Uitzondering van de wachttijden vind plaats naar het oordeel van het
bestuur .

OPLEIDINGEN
ASSISTENT-LERAREN BIJ BELGIUM HKD FEDERATION
Artikel 2a
Vanaf blauw gordel met rood streep (3e KUB ) worden hapkidoka’s in staat
gesteldde opleiding assistent – leraar te volgen zij kunnen door de leraar
van het sportschool / vereniging aangewezen worden
De opleiding assistent – leraar moet aandacht gevolgd afgesloten
worden. zijn om deel te nemen aan het 1e DAN examenlerarentrainingen.
Vrijstelling ( geheel, gedeeltelijk of tijdelijk )van deze cursus moet
schriftelijk bij het bestuur word aangevraagd .
Het bestuur neemt in deze een beslissing
Een assistent – leraar moet minimaal in bezit zijn van een rode gordel en
de assistent – lerarenopleiding aandacht gevolgd hebben afgesloten .
Een leraar moet minimaal in het bezit zijn van 2e Dan graad en de
assistent – lerarenopleiding en scheidsrechtersopleiding met goed
gevolgd hebben afgesloten.
Leraar en assistent – leraren moeten tenminste 2 lerarentrainingen per
jaar volgen.
OPLEIDINGEN :
SCHEIDSRECHTERSCURSUS
De Federatie zal in het toekomst een scheidsrechterscursus aanbieden
ook deze in het toegangkelijk vanaf rode gordel.
Met het oog op het belang van een correcte arbitrage bij de wedstrijden
zal deze ook verplicht gesteld gaan worden.
Deze cursus moet aandacht gevolgd afgesloten worden voor het behalen
van 1ste Dan inhoud van het cursus is op te vragen bij het bestuur.

BONDSDAGEN
Artikel 3
De Stg. Belgium HKD Federation organiseert ten minste 1x per jaar een
bondsdag samen komst van leden , dit kunnen wedstrijden,seminars of
een combinatie zijn . er word naar gestreefd om deze bondsdag(en) elke
keer op een andere plaats te laten plaatsvinden .
Alle deelnemers moeten een door de Stg Belgium HKD Federation
erkende dobok en federatie-embleem dragen,behouden bij open
evenementen. De donatie voor deelname aan de bondsdag(en) worden
jaarlijks door het bestuur vastgesteld De Stg Belgium HKD Federation is
niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen en
eigendommen tijdens haar activiteiten

DOBOK / UNIFORMEN
Kledingvoorschriften
Artikel 4
Alle deelnemers moeten een door de Stg Belgium HKD Federation
erkende dobok en embleem dragen.
Het Federatie embleem komt op rechtse borst en het embleem van Korea
Komt op het linkse borst en het Turkse vlag komt op het rechts arm
bovenkant met ster naar het borst toe mensen die van andere land zijn
mogen hum vlag ook aan rechts arm zetten

KLEDINGVOORSCHRIFTEN
De Stg Belgium HKD Federatie heeft voor zijn leden een zwarte Dobok
met volgens boven vermelde bij uniforms regelement toe te passen op
het Dobok .
Vanaf 4e DAN is het dragen van een witte Dobok toegestaan
WAARACHTIGHEID / EERLIJKHEID /SAMENWERKING /REGELS
WAARACHTIGHEID GEEN MACHT.
Ofschoon het prima is dat een leraar zijn leerlingen leert om sterk te
worden,mag kracht niet zijn enige doel zijn .de houding dat kracht
hetzelfde is als macht niet is bewonderenwaardig . we moeten de wereld
aantonen dat waarachtigheid, kracht is
EERLIJKHEID
Een leraar moet vriedelijk,onpartijdig en eerlijk zijn .omdat u les geeft, en
tegelijkertijd leert ,zal wanneer u moet egoîsme in uw hart les geeft,geen
goede zelftrainingen zijn .
SAMENWERKEN
Leraren moeten samen kunnen werken en niet onder elkaar strijden, over
technieken en leermethodes. voor zowel voor de leerling als de leraar,
oud of jong geldt. goed is goed en fout is fout prent dit steeds in uw
gedachten

REGELS VOOR STUDENTEN ( LEDEN )
1. De Ki training wijst ons de weg naar de eenheid met universum
2. We moeten iedere leerling met oprechtheid tegemoet treden
3. Bekritiseer geen andere krijgskunst.de berg lacht niet om de stroom
omdat ze diep beneden ligt , nog spreek de stroom slecht over de
bergen omdat hij zich niet kan voortbewegen
4. Niet wedijveren en toch winnen ,brengt absolute overwinning
5. De krijgskunsten beginnen en eindigen met hofferlijkheid
6. Ijdelheid houdt u vooruitgang tegen
7. Ontwikkel een kalme en begrijpende geest
8. Zelf een worm van een halve cm . heeft een geest .kwest geen
zelfrecept
9. Word niet boos. In Ki is boosheid iets om u over te schamen
10.
Spaar geen moete wanneer u onderricht. Wees geduldig
11.
Wees geen hoogmoedig leraar . wanneer u een hooghartig
mens ziet ,ziet u een oppervlakkig denker
12.
Strijd niet over kracht ,maar leer de juiste weg
13.
Doe alles wat u doet uit overtuiging.wanneer mijn geweten
niet bezwaard is ,durf ik een leger van duizend man tegemoet te
treden
BASISPRINCIPES VAN KI
DE TWEE VINGERSTOPPEN KOMEN SAMEN
Hoe kun je Ki opwekken natuurlijk door goed in en uit te ademen
Als je in ademt door het neus word u buik dik en als je uit ademt door u
mond je moet wel zorgen dat je ze gelijk uitvoerd zoniet dan ben je fout
bezig met ademhalen vb vouw uw hand .kijk intensief naar beide
vingers,als u denk dat deze samen komen dan komen ze ook samen
Denk er nu sterk aan dat u vingers niet kunnen samenbrengen .het maakt
niet uit hoe denkt u terug aan fase 1 zullen ze terug samen komen.hehaal
deze oefening meerdere keer

PRINCIPE VAN NIET VECHTEN
Alle technieken van Hapkido in eenheid van geest en lichaam,en beginnen
en eidigen met het principe van niet vechten.Het universum waar we
geen reden voor hebben om te vechten,is absoluut strijd duikt pas op de
gedachten aan dualiteit verschijnt.ze kleed het universum met dualistisch
begrippen, zoals activiteiten en rust .omdat we ons door dit dualisme
laten meeslepen hebben we de instellingdat het natuurlijk is te strijden
en dat dit werkelijk de wereld is waar de wetten van de jungle heersen.we
zijn het ware wezen van het universum vergeten .we kunnen het alleen
wee terug vinden alswe het rijk van het absolute kruisen. De basisessentie
van de geest van het universum is, het principe van niet vechten
WANNEER MAG MEN WEL VECHTEN
als je leven in het gevaar is , als een andere in het gevaar is , als 1 of 2
mensen meerderheid verstoren

Leden er zijn 3 essentiele waarden binnen Hapkido
Gerechtigheid
Beleefdheid
Geduld
Het klinkt wel wat religieus , maar dit zijn de geboden voor de hapkido
beoefenaar
1. Heb eerbied voor je vaderland
2. Heb eerbied voor je ouders
3. Bescherm je familie
4. Bescherm de armen , zwakkeren en jongeren
5. Heb eerbied voor je leraar die jou kennis bijbrengt
6. Keer de leraar die je de kennis bijbrengt nooit de rug toe
7. Heb eerbied voor de school, clubs ,federatie waar je bij traint
8. Zet je altijd 100% in om bij te leren
9. Promoot de school, clubs ,federatie waar je bij traint
10. Help anderen zich te ontwikkelen , omdat jij het al kunt
11. Benader elkaar positief en met respect tijdens de training
12. Ga anderen scholen ,clubs, federatie in kwaad daglicht
plaatsen uit de weg
Voor de leden die aangesloten zijn bij Belgium hkd Federatien
Als ze voor 1 seizoen verzekerd zijn bij de FROS dan zijn ze verplicht
elke maand ook te betalen voor de les die ze krijgen van Ugur
Kwanjangnim in dojang ( sporthal ) Hal 2
Als de leerling weg blijft( zomaar ) dan zijn ze verplicht om de 2
maanden lidgeld te betalen aan Belgium hkd Federation
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REGLEMET BINNEN DE STICHTING VAN BHKDF
REGELS VAN SAMENLEREN EN RESPECTEREN
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