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Reishiki (Etiquette)

Inleiding
De term Reishiki bestaat uit twee Japanse woorden, Rei en Shiki. 
Rei betekent: buiging, groet, beleefdheid, goed gedrag, ceremonie, bedankt en waardering. 
Shiki  betekent: ceremonie, ritueel of functie. 
Gecombineerd kan de term Reishiki worden vertaald als: ceremonieel gedrag – etiquette. 

Reishiki is geworteld in elke vorm van vechtkunst en zonder Reishiki  zouden wij slechts 
‘geweld’ beoefenen.

Door goed op te letten hoe oudere leerlingen trainen, omgaan  met elkaar en welk ge-
drag ze vertonen in de dojo, is een uitstekende manier om de etiquette te leren. Hoe meer 
training een leerling ontvangt hoe kalmer, respectvoller en bescheidener de Kempoka zal 
worden. 

Maak van de etiquette geen formaliteit zonder werkelijke gevoelens van dankbaarheid en 
respect. 

Indeling
We kunnen de etiquette of omgangsvormen in groepen indelen:
- Algemene regels
- Regels op het gebied van het tonen van respect
- Groetceremonieel

Algemene regels
- Ga voor de training naar de W.C. 
- Hou tussen een maaltijd en een training minimaal 1 uur ruimte.
- Zorg ervoor dat je lichaam schoon is.
- Als je een kempopak draagt zorg ervoor dat het schoon  is,  er een stijl/school- 
 embleem op de linker borst zit en dat je de juiste band draagt met het juiste aantal  
 strepen. Dames dragen altijd een wit T-shirt onder het kempopak.
- Als je kempopak/band opnieuw  netjes gemaakt moet worden, draai je jezelf weg  
 van de andere leerlingen. Doe dit in een hoek of met je gezicht naar de muur.
- Op weg naar en van de training mag je je kempopak dragen, echter niet je band.
- Wanneer je bloedt, reinig dit (inclusief de vloer) dan onmiddellijk en bedek het met  
 pleister of verband. 

Respect
Respecteer de tradities van het Shaolin Kempo
- In het Shaolin Kempo is de eerste actie altijd een verdedigende techniek. Gebruik is  
 slechts voor fysieke conditie, mentale discipline en zelfverdediging.
- Leer de geschiedenis van het Shaolin Kempo.
- Leer/begrijp de gehanteerde Japanse termen.
- Alhoewel buigen in de westerse cultuur niet heel gewoon is, is het in de dojo   
 noodzakelijk als teken van respect naar de dojo, leraren, medeleerlingen en   
 trainingshulpmiddelen.
- Hanteer de Dojo Kun.
- Draag een Kempo-Gi (uniform) tijdens de les.
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- Draag je Obi (band) nooit buiten de dojo.

Respecteer de dojo
- Groet bij binnenkomst en verlaten van de dojo (staande groet, korte versie).
- Ruim trainingshulpmiddelen na gebruik netjes op.
- Draag na iedere training bij aan het schoon en zuiver houden van de dojo.
- Niet roken, eten, drinken of op kauwgom kauwen in de les.
- Niet vloeken of grove taal gebruiken.

Respecteer de leraar
- Groet voor en na het ontvangen van instructie (staande groet, korte versie).
- Kom gewoon op tijd voor de les.
- Kom je toch te laat, warm jezelf op en ga daarna in geknielde zit met het gezicht   
 naar de muur zitten, in afwachting van het teken van de leraar dat je mee mag doen.  
 Buig vanuit je buik naar de leraar en zeg ‘Shitsurei Shimasu’ wat ‘Neem me niet 
 kwalijk’ betekent. Neem vervolgens deel aan de les
- Let goed op.
- Probeer gewoon mee te doen met de les ook al begrijp je nog niet alles (bij twijfel,  
 doe net alsof ).
- Het is voor ieders belang dat je laat merken of je een bepaalde uitleg, demonstratie  
 of instructie begrijpt of er in ieder geval voldoende aan hebt. Dit kun je, in het 
 positieve geval, laten merken door een buiging. Al dan niet met de woorden 'hai   
 Sifu', 'osu' of  'arigato gozaimashita' ['hartelijk dank'].
- Wees altijd beleefd.
- Kies een gepast moment om vragen te stellen. 

Respecteer je medeleerlingen
- Groet voor en na het samen oefenen (staande groet,  korte versie).
- Stel jezelf op in volgorde van rang.  
- Als leerlingen staan opgesteld in rijen, loop dan om de rijen heen en ga er niet door 
 heen.
- Als je te laat komt, sluit je achteraan aan, zowel aan het begin en eind van de les.
- In de dojo zijn we allemaal Kempoka’s, behandel elkaar als elkaars gelijke.
- Help degene die minder weten/kunnen dan jou.
- Leer van degenen die meer weten dan jou.
- Wees altijd beleefd.
- Zorg dat je nagels geknipt zijn. 
- Doe alle sieraden (horloge / ringen / kettingen / oorbellen / zichtbare piercings) af,  
 om blessures te voorkomen.
- Indien je lang haar hebt, zorg dan dat je dit in een staart draagt.
- Doe een ander nooit bewust pijn.
- Doe geen dingen die blessures veroorzaken of verergeren, noch bij de ander, noch bij  
 jezelf. 
- Wanneer je je trainingspartner ongelukkig raakt is dat in de eerste plaats jouw schuld,  
 biedt daarom je excuses aan en draag er zorg voor dat het de ander weer goed gaat.

Respecteer jezelf
- Zorg voor een schoon lichaam.
- Zorg voor een schone, nette Kempo-Gi (netjes gestreken).
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- Warm jezelf goed op voorafgaand aan het trainen.
- Weet hoe de conditie van je lichaam is en train daar ook naar.
- Word nooit boos.
- Werk hard om jouw gezondheid, fysieke conditie en vaardigheid in het Shaolin   
 Kempo te verbeteren.
- Probeer elke les iets nieuws te leren, ongeacht hoe klein ook, ongeacht van wie.
- Zorg voor een goede balans en harmonie tussen je thuisleven, werk/school en 
 kempotraining.

Groetceremonieel
We onderscheiden 2 typen van groeten:  - de zittende groet (Za-Rei) 
               - de staande groet (Ritsu-Rei).
Welke groet je ook uitvoert, je blijft met je ogen altijd kijken naar de richting waar je naar 
toe groet.

Za-Rei (de zittende groet)
De zittende groet wordt aan het begin en eind van de les gedaan.
Wie Commando Actie
Leraar Shugo Iedereen stelt zich snel op, doorgaans in 

vier rijen. De hoogst gegradueerde leerling 
staat rechts voor, de laagst gegradueerde 
links achter. Je gaat staan in musubi dachi.

Leraar Ki o tsuke Verzamel je aandacht.
Leraar Seiza Ga in knielzit zitten, eerst je linker knie naar 

de grond brengen. De leraar gaat als eerste 
zitten, dan de hoogst gegradueerde en ver-
volgens de rest. Strek je wervelkolom van 
onder naar boven tot in je kruin, ontspan je 
lichaam van boven naar beneden tot in de 
grond. Zit rechtop en in het midden.

Hoogste leerling Mokuso Sluit je ogen en kom tot rust; maak jezelf zo 
gedachteloos mogelijk, en richt je aandacht 
op het binnenste van je onderbuik [tand-
en].

Leraar Mokuso Yame Open je ogen en keer je aandacht weer 
langzaam naar buiten toe.

Hoogste leerling Shaolin Rei
Allen ‘TaiTsjoe’ Buig vanuit het bovenlichaam naar voren 

en zet de vuisten voor je op de grond. Kom 
direct na het groeten weer omhoog.

Hoogste leerling Sifu Rei
Allen ‘TaiTsjoe’ Buig vanuit het bovenlichaam naar voren 

en zet de vuisten voor je op de grond. Kom 
direct na het groeten weer omhoog.

Leraar Kiritsu of
Tatte

De leraar geeft tenslotte het sein om op 
te staan. Zet hierbij de rechter voet naar 
voren, richt je op en zet dan de linker bij 
tot musubi dachi. De volgorde van opstaan 
is net als bij het gaan zitten.
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Ritsu-Rei (de staande groet)
De staande groet komt in 2 vormen voor: 
-  de formele Shaolin Kempo groet, welke met name aan het begin en eind van een   
 kata wordt getoond of bij formele gelegenheden zoals wedstrijden. 
-  de korte versie waarbij vanuit stilstaande stand het bovenlichaam buigt en met de 
 handen de groet wordt gebracht.

De Shaolin Kempo groet (chinees: Kuen Li)
De Shaolin Kempo groet is in zuid-China ontstaan in de tijd dat de Ming-dynastie werd 
verslagen door de Manchu’s (rond het jaar 1644).  Er was veel verzet tegen de Manchu’s. 
Binnen de verzetsbeweging was een teken nodig om elkaar te herkennen. Zo is de groet 
ontstaan van de vuist en de open hand die over de vuist heen gaat.  
De rechtervuist symboliseert de zon, de linker openhand symboliseert de maan. Door 
de Chinese karakters van beide woorden samen te voegen ontstaat het woord Ming. Dit 
woord betekent helder of licht, oftewel verlichting. Hiermee gaven de verzetsmensen aan 
dat zij aanhangers waren van de Ming-dynastie.
In het Shaolin Kempo duidt de groet op de ‘verlichte’ toestand welke de kempobeoefe-
naar na-streeft.

Zon Maan Ming

  +   =

Ten opzichte van de originele groet (die ook nu nog in China wordt gebruikt) is in het 
Shaolin Kempo de linker openhand volledig gestrekt en wordt tegen de duimkant van de 
vuist gedrukt.
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1

2a

2b

3

4

Voetenwerk

Toelichting

1   - Stand Heisoku-dachi

2a - Instappen met rechtervoet.
       Linkerhand open voor de borst 
       brengen.
       Rechterhand vuist op rechterheup.

2b - Breng linkerhand naar rechter 
       heup en tegen rechtervuist aan.

3   - Stand Nekoashi-dachi
       Breng linkerhand en rechtervuist
       voor de borst en stoot deze naar
       voren uit.
       Houd de ellenbogen lichtjes ge-
       bogen en kijk net over de vinger-
       toppen heen van de linkerhand.

4   - Stap met het linkerbeen terug naar
       de beginpositie. Laat tegelijkertijd             
       de handen vallen met de palmen           
       naar het lichaam.
       Trek nu de rechtervoet bij.
       Maak van beide handen vuisten  
       en breng ze voor de borst om 
       hoog tot onder de kin. Duimen      
       zijn naar de borst gericht.
       Breng de vuisten nu met een boog
       terug naar de heupen.

Beginpunt (1) en eindpunt (4) zijn het-
zelfde, d.w.z. dat er door het groeten 
dus geen positie verplaatsing plaats-
vindt.

Uitvoering
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Bunkai-kumite Shaolin Kempo groet
Dit is de uitleg van de vorm van de groet, gericht op vechttoepassing. We zullen 2 kumites 
bespreken. Deze 2 kumites worden als een serie uitgevoerd. Let op: dit zijn slechts 2 voor-
beelden, er zijn veel variaties te bedenken.

1e Bunkai-kumite

Tori: 
Vanuit Nekoashi-dachi (rechtsvoor) uitstappen Zenkutsu-dachi (linksvoor) en een linker 
stoot naar de borst geven.
Uke: 
Vanuit Heisoku-dachi rechtervoet naar achteren zetten en overgaan in Nekoashi-dachi links-
voor.  Tegelijkertijd met de linker openhand de stoot afweren. De linkerhand  gaat naar de 
rechtervuist. Ze zijn nu echter los van elkaar. Beide worden nu als een aanval naar voren 
gestoten, met als doel de borst.

2e Bunkai-kumite

Tori: 
Ontwijkt de aanval door zich hol te maken (eventueel iets achteruit springend) en pakt 
beide armen vast.
Uke: 
Bevrijd zich uit de greep door met de linkervoet terug te stappen en de vuisten naar binnen 
te draaien en daarna  met een boog zich los te slaan. Eindpositie is weer Heisoku-dachi.
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Hoe knoop ik mijn band (obi)?

1.   Vouw van je jasje eerst het rechterdeel dicht, dan het linkerdeel.

2.  Nu pak je je band en houdt daarvan de uiteinden tegen elkaar om het midden van de band  
 te vinden. Plaats vervolgens het midden van de band op de buik net onder de navel.

3.   Trek de band om je buik achter je rug.

4.   Achter je rug, pak je nu de band aan je linkerkant (dus de band die van je rechterzijde   
 komt) en kruis deze onder de band die van je linkerzijde komt.

5.   Trek beide uiteinden nu weer voor het midden je buik, zodat het uiteinde dat nu aan je 
 linkerzijde is onderlangs naar voren komt en het uiteinde aan je rechterzijde bovenlangs. 
 Zorg dat de band overal goed om je middel heen zit. De band mag niet gedraaid zitten en  
 mag nergens kruisen.

6.   Kruis nu het rechter-uiteinde over het linker.

7.   Duw nu het rechter-uiteinde onder het linker-uiteinde en het deel van de band dat al om je  
 buik zat door omhoog.

8.  Trek deze eerste knoop nu goed aan.

9.   Pak nu het bovenste uiteinde van de band (aan de linkerzijde) en buig het over het rechter- 
 uiteinde naar beneden. 

10.   Op de tekening is het niet te zien, maar om de volgende stap makkelijker te maken, kun   
 je het beste het rechtergedeelte naar links toe buigen, onder het linkergedeelte door, zodat  
 er een kruis wordt gevormd met het linker-uiteinde over het rechter. 

11.   Haal nu het linker-uiteinde (dus het uiteinde dat bovenop het kruis ligt) onder het rechter-  
 uiteinde door het gat (dat bij stap 10 is ontstaan) omhoog om de tweede knoop te maken.

 In de tekening (stap 10 moet je dan overslaan!) wordt juist het andere uiteinde (het rechter)  
 eerst onder- en dan bovenlangs het opliggende uiteinde gestoken om dan door het gat dat  
 daardoor onstaat te worden gestoken. Volg hiertoe gewoon de pijltjes.
 Trek ook deze (tweede) knoop nu goed aan en zorg dat beide uiteinden even lang zijn. 

12.   Als de aanwijzingen goed gevolgd zijn en de knoop is goed gelegd, dan moet de 
 (buitenste) knoop een pijlvorm hebben die met de punt naar rechts wijst en beide 
 uiteinden zijn nu even lang. 

vanaf de rug gezien


