HUISREGELS VAS
Schaakgedrag
Schaken is een stiltesport. Tijdens de partij ben je stil.
Je speelt en hebt les in een groep, dus je gedraagt je netjes en stoort
anderen niet.
Er wordt binnen zacht gepraat en rustig gelopen.
Voor en na de partij geef je je tegenstander een hand.
Na afloop van de partij zet je samen de stukken terug en geef je de uitslag
door aan de indeler.
Je houdt je alleen bezig met je eigen partij.
Het is niet toegestaan te eten of te drinken tijdens de les en de partij.
Een flesje water mag wel.

Andere regels
Je hebt altijd je stappenboek, een potlood, gum en pen (voor noteren) bij
je.
Alle kinderen, behalve de pionnen, noteren.
Als je partij klaar is, en er is nog tijd over, blijf je in het speelgebied.
Je hebt de keuze uit:
o samen met je tegenstander (en een trainer) je partij analyseren;
o een revanche-potje spelen (5 min pppp, voor een aparte beker);
o in het stappenboekje werken.
Tijdens de clubavond blijf je op de begane grond. Alleen voor de training
ga je naar de eerste verdieping.
Telefoongebruik door kinderen is tijdens de hele clubavond niet
toegestaan.

Toiletbezoek liefst vóór de les.
Tijdens je partij kun je even naar de wc, maar de klok loopt door.
Heb je tweemaal een serieuze waarschuwing van je trainer of van de
indeler gehad, dan volgt een gesprek met de ouders. Hierna kan een
proeftijd ingaan.
Lukt het niet het gedrag te verbeteren, dan komt de mogelijkheid tot
opzegging van het lidmaatschap op tafel.

Ouders
We gaan er vanuit dat aanwezige ouders helpen opletten dat hun
kinderen tijdens de speeltijd met schaken bezig zijn (en ze terugsturen als
ze het spelersgebied voortijdig verlaten).
Ouders blijven wel uit de buurt van het spelersgebied, tenzij ze daar als
vrijwilliger een ondersteunende rol hebben.

Aanwezigheid
Je komt elke clubavond op tijd (18.30-18.40 aanmelden bij de indeler).
Ben je te laat? Dan krijg je misschien geen tegenstander.
Als je niet kunt, meld je je op tijd per email af (vasjeugd@gmail.com).
Je wordt hiervoor beloond met punten in de ladder.
Voor de oudere kinderen is de speeltijd 18.45-19.25, voor de jongere
kinderen 19.30-20.00.

Contactpersonen
Als er iets is dat je dwars zit, kun je dit melden bij je trainer, bij de
jeugdleider (Zwaan), of bij de vertrouwenscontactpersoon / interne
competitieleider (Bruno).

HUISREGELS VAS
De belangrijkste punten

Schaken is een stiltesport. Tijdens de partij ben je stil en er
wordt binnen zacht gepraat en rustig gelopen.
Je komt elke clubavond op tijd (18.30-18.40 aanmelden bij de
indeler).
Als je niet kunt, meld je je op tijd per email af via
vasjeugd@gmail.com. Je wordt hiervoor beloond met punten in
de laddercompetitie.
Je hebt altijd je stappenboek, een potlood, gum en pen (voor
noteren) bij je.
Als je partij klaar is, en er is nog tijd over, blijf je in het
speelgebied.
Je hebt de keuze uit:
o samen met je tegenstander (en een trainer) je partij
analyseren;
o een revanche-potje spelen (5 min pppp, voor een aparte
beker);
o in het stappenboekje werken.

