
    

 

                                                        

                               Regelementen Ular Naga pencak silat 

 

➢ Pencak silat 

Pencak silat wordt uitsluitend beoefend in onze trainingszaal. Pencak silat mag niet bewust gebruikt 

worden op straat, school of in openbare gelegenheden. Pencak silat is in uiterst noodzaak te 

gebruiken wanneer er sprake is van een dreigende situatie waar men zich moet verdedigen.  

 

Een lid zal uitgesloten worden van de trainingen, wanneer men bewust pencak silat gebruikt waarbij 

de Ular Naga pencak silat en de stijl in diskrediet wordt gebracht.  

 

➢ Eigen risico 

Trainen bij Ular Naga pencak silat is geheel op eigen risico 

Ular Naga pencak silat, de guru’s en pelatih’s, zijn niet verantwoordelijk voor eventuele blessure of 

lichamelijke schade die men oploopt tijdens de trainingen. Men dient rekening te houden met 

elkaars welbevinding.  

 

➢ Trainings dagen en tijden 

Zondagen 10.00 tot 12.00  

Zondag 09.00-10.00 ( voor junioren 1x in de 2 weken) 

Woensdag 19.30 tot 21.00 

  

De zondagen zijn reguliere trainingen waarbij lessen gegeven worden door de pelatih’s onder 

toezicht van de guru’s. 

 

De woensdag trainingen zijn open trainingen. Dit betekent dat er geen lessen gegeven worden. 

Leden dienen hun stof op eigen initiatief te trainen.  

 

Men dient op tijd in de zaal te zijn zodat de training op tijd gestart kan worden. Leden die niet op tijd 

zijn, doen €5,- in het  te laat potje en zal men een straf uitzitten tijdens de training opgelegd door de 

pelatih.  

 

➢ Afmelding  

Voor de zondag training dient men 1 dag van tevoren een afmelding te doen zodat de pelatih 

rekening kan houden met zijn lesvoorbereiding. De lesvoorbereiding is afhankelijk van opkomst van 

leden. Hierbij zit redelijk voorbereidingstijd aan vast. 

 

Afmelding dient te gebeuren bij Sergio op de app. 

 

Niet op tijd afgemeld? 

Wanneer een lid zich niet op tijd afmeldt volgt er een passende opdracht wat bepaald wordt door de 

guru en pelathi. Bij 3x niet op tijd afgemeld te hebben, dan zal men 1 maand uitgesloten worden van 

de trainingen. 

 

 

 

 



➢ Contributie 

Volwassenen vanaf 16 jaar   € 20,00 per maand 

Jeugd 12 tot 16 jaar   € 15,00 per maand 

Junior 7tot 11 jaar   € 10,00 per maand 

De contributie dient via een automatische overboeking te geschieden voor iedere 5e van de maand 

Een lid dat niet op tijd is met betalen zal verzocht worden om alsnog de contributie te voldoen. 

Wanneer na verzoeken de contributie nog niet is voldaan dan zal men uitgesloten worden van de 

training tot men het verschuldigd bedrag voldaan heeft. 

 

Opzeggen lidmaatschap: Er is een maand opzegtermijn en dient gedaan te worden via de mail: 

ularnagavlisisngen@gmail.com 

➢ Gedragscode 

- De 5 regels worden altijd in acht genomen door ieder lid: 

 Respect, beheersing, broederschap, eerlijkheid, trouw. 

- Men dient op de training altijd de instructies op te volgen van de guru of pelatih 

- Wanneer een guru tijdens de les binnenstap, dan zal men als groep een hormat doen naar de guru 

- Men dient op de trainingen altijd instructies op te volgen van een lid die les geeft 

- Men dient altijd de muzikanten te helpen met sjouw en tilwerk 

- Men dient iedereen met respect te bejegenen 

- Schelden en of vloeken is niet toegestaan 

- Voor en na de training geven we mekaar de hand 

- Men dient respect te hebben met ieders mening omtrent Covid 19 

- Bij aanhoudend verkoudheid, griep, koorts, onwel bevinding, graag training overslaan tot men zich 

weer beter voelt. 

- Het is niet toegestaan op eigen initiatief en zonder overleg bij andere pencak silat scholen te 

trainen 

 

➢ Demo 

Het is niet toegestaan op eigen initiatief een demo te doen zonder toestemming van de gurus(s) 

 

➢ Kledij en hygiëne  

Men dient een zwart pak aan te schaffen met slendang en sarong. Bij voorkeur schoon en gestreken. 

Tijdens de trainingen dient men compleet te zijn in kledij. Sieraden moeten af tijdens de trainingen. 

Het dragen van een hoofddoek voor zowel mannen als vrouwen is toegestaan. Nagels worden 

ingekort en eventuele wonden verzorgd middels een pleister of bandage. 

 

➢ Trainingszaal 

Ular Naga pencak silat is te gast bij Turnschool Vlissingen. Men dient de zaal opgeruimd achter te 

laten. Eten en drinken is niet toegestaan op de mat. Schoenen dient men uit te trekken voordat men 

de mat betreed. Alle ramen moeten dicht na de training. 

 

➢ Wapens 

Men dient zorgvuldig om te gaan met het gebruik van wapens. Alleen de guru’s geven toestemming 

aan de leden om met wapens te mogen trainen. 

Wapens tijdens het trainen dienen een dummie van rubber of hout te zijn. Scherpe wapens  zoals 

golok, parang mag alleen getraind worden door leden die toestemming hebben van de guru’s. De 

wapens dienen veilig geborgen te zijn wanneer men onderweg is van en naar de trainingen.  

 

➢ Gebed  

Het gebed die wij als leden opzeggen voor en na de training dient men niet openbaar te maken naar 

derden. Het gebed blijft binnen onze cirkel en is niet bedoeld om het uit te spreiden.       
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