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1. Algemeen
Om onze club goed te laten functioneren zijn duidelijke afspraken op en naast de
ijsbaan onontbeerlijk. Hasseltse Ijshockeyclub Haskey vzw draagt opvoeding
hoog in het vaandel. Ieder lid van onze club werkt mee aan de positieve
uitstraling van het ijshockey in het algemeen en van zijn/haar club in het
bijzonder.
Zijn/haar algemene houding, gedrag en uitspraken mogen geen schade
toebrengen aan het image van het ijshockey en zijn eigen club. Op grond hiervan
behoudt de club zich het recht voor aspirant of oud-leden het lidmaatschap te
weigeren in het belang van de club en de goede verstandhouding onder haar
leden.
Door onderschrijven van een lidmaatschap, verklaart elk lid en/of zijn/haar
ouders zich akkoord met het huishoudelijk reglement, waarvan hij/zij een
afschrift heeft, die ook steeds ter inzage ligt het op het clubsecretariaat, of
eenvoudig kan gedownload worden van onze website.

1

2. Basis gedragscode:
Elke speler onderschrijft door zijn lidmaatschap de navolging van deze
gedragscode:
1. De speler draagt bij tot de goede gang van zaken voor, tijdens en na
sportactiviteiten. Van de spelers wordt de nodige tucht en discipline
verwacht.
2. Roken in de omgeving van en op de ijsbaan is verboden.
3. De lokalen en de ijsbaan dienen ordelijk en onbeschadigd te worden
achtergelaten. (O.a. geen puck in de gangen of rond de ijsbaan). Elke
speler die door slordigheid, onvoorzichtigheid of moedwil schade
toebrengt aan de infrastructuur, zal de schade moeten vergoeden.
4. Met respect en beleefdheid worden medespelers, trainers, teammanagers,
officials, scheidsrechters, bestuur en supporters behandeld. Ook buiten de
ijsbaan wordt een gepaste houding verwacht.
5. Drugsgebruik, -bezit, doorgeven of verhandelen is strikt verboden en zal
leiden tot een definitieve uitsluiting van de club.
6. Iedere speler vanaf 16 jaar verbindt zich, via de anti-dopingsverklaring,
ertoe geen verboden middelen te gebruiken. De lijst met verboden
middelen is raadpleegbaar op de website www.dopinglijn.be’

3. Lidgeld:
Het bestuur maakt op de jaarlijkse algemene vergadering het bedrag en de
betaalmodaliteiten van het lidgeld kenbaar.
De lidgelden geven enkel recht op training en garandeert geen deelname aan
wedstrijden. Hierover beslist de trainer.
Het lidgeld omvat een verzekering voor lichamelijke schade, opgedaan tijdens
de trainingen of wedstrijden.
De speler is pas verzekerd bij betaling van het volledige lidgeld, of, bij betaling
in schijven, na betaling van het voorschot en het tijdig aflossen van de gespreide
betalingen.
Leden die hun lidgeld niet correct of onvolledig betalen, worden doorgegeven
aan de RBIHF en kunnen niet in aanmerking komen voor een eventuele
uitlening en/of transfer naar een andere club zolang zij openstaande schulden
hebben bij Haskey. Bovendien kunnen zij enkel terug aansluiten bij Haskey op
voorwaarde dat ze het nog openstaand bedrag eerst vereffenen.
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4. Kleedkamers:
• De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor spelers en begeleiders.
• De kleedkamers zijn toegankelijk maximum 1u voor aanvang van de
wedstrijd of en 30 min voor aanvang van de training.
• Kleedkamers moeten 30 minuten na het eindigen van de training of wedstrijd
verlaten worden.
• Sticks worden buiten de kleedkamer geplaatst en de kledingstukken op de
kapstokken gehangen of in de sporttas geborgen.
• Geen pucks/balletjes in de kleedkamer, gang of rond de ijsbaan.
• De sporttassen worden ordelijk opgeborgen, zodat er geen hinder ontstaat in
de gang.
• Het is niet toegelaten om dranken en eten in de kleedkamer te gebruiken met
uitzondering van water of isotonische dranken (of fruit/granenkoeken tijdens
een wedstrijd).
• De kleedkamers worden altijd ordelijk achtergelaten (ook bij uitwedstrijden).
• Afval dient in de daartoe bestemde vuilnisbakken gedeponeerd te worden.
• Het opruimen van de kleedkamers valt onder de verantwoordelijkheid van de
spelers onder toeziend oog van de teambegeleiders.
• Waardevolle spullen horen niet thuis in de kleedkamers tijdens wedstrijden
en/of trainingen.
• Het bestuur is dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen.
• Ouders zijn niet toegelaten tot de kleedkamers vanaf de leeftijdscategorie
U12 en ouder.
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5. Aanwezigheid tijden trainingen en wedstrijden:
De speler zorgt ervoor dat hij/zij steeds tijdig aanwezig is:
• Training → 30 minuten voor aanvang van de training
• Wedstrijd → 1 uur voor aanvang van de wedstrijd
De spelers dienen 5 minuten voor aanvang van een training klaar te staan.
Wanneer een speler om bepaalde reden niet tijdig aanwezig kan zijn op de
training, dient hij zich eerst te melden bij de trainers vooraleer hij/zij aan de
training mag deelnemen.
Alle aanwijzingen van de trainer dienen strikt te worden opgevolgd. Er wordt
geen commentaar gegeven op de trainers. Elke speler, die een opmerking heeft,
krijgt de kans na de training of wedstrijd de trainer hierover aan te spreken.
Spelers mogen zich pas op het ijs begeven na toestemming van de trainer en op
het aangegeven uur.
Pas nadat de beschermnetten zijn geplaatst, mogen er pucks op het ijs.
Na de training/wedstijd worden alle pucks verzameld op en rond de ijsbaan.
Ouders/sympathisanten worden verzocht zich steeds achter de netten te begeven
owv hun eigen veiligheid.
Ouders worden verzocht hun kinderen tijdig af te halen. De club is niet
verantwoordelijk voor de opvang van de kinderen 30 min na het beëindigen van
de training.
De verplaatsingen gebeuren met eigen vervoer. Carpoolen wordt aangemoedigd.
Goalie training
• Enkel de shooters die zijn aangeduid worden door de goalietrainers (max
4 per goalie), worden toegelaten op de goalietraining.
Het is niet toegestaan eigen tornooien in te richten of aan tornooien deel te
nemen tijdens de competitie ingericht door RBIHF.
Voor een deelname aan een tornooi dient er steeds schriftelijk toestemming
worden gevraagd aan het bestuur van de club.
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6. Gedrag en inzet:
• Elke aangestelde bij de club heeft een rol en een verantwoordelijkheid
overeenstemmend met zijn functie. Hij wordt geacht de belangen van de club
te behartigen en grootmoedig te blijven in het geval er zich moeilijkheden
zouden voordoen.
• Nooit mag een aangestelde van de club een afwijkende taal of gedrag
gebruiken t.o.v. de schaatsbaan of zijn onmiddellijke omgeving, hetzij thuis
of op verplaatsing.
• De spelers worden geacht zich sociaal en verantwoordelijk te gedragen ten
overstaan van deze personen en hun richtlijnen te respecteren. Bij asociaal of
grof gedrag ten overstaan van deze personen en/of teamgenoten, zijn de
aangestelde van de club gemachtigd maatregelen te nemen om te voorkomen
dat een situatie escaleert.
• Elk ongewenst gedrag van een lid op het ijs zal bestraft worden door de
verantwoordelijke trainers !
• Elk ongewenst gedrag van een lid, naast het ijs, in of rond de ijshal zal
bestraft worden door het clubbestuur. In geval van een grove fout kan een
onmiddellijk ontslag worden geëist waartegen geen verhaal mogelijk is.
• Competitiespelers die tengevolge een scheidsrechterlijke beslissing (game
misconduct – matchpenalty) het speelveld dienen te verlaten, dienen zich te
verantwoorden bij het clubbestuur, die zal oordelen of de speler in kwestie de
opgelegde boete van de RBIHF zelf dient te betalen. Het clubbestuur zal
tevens een standpunt innemen tegen opgelegde straffen van de RBIHF en zal
dus zelf beslissen of er beroep zal aangetekend worden tegen een beslissing
van de wedstrijdcommissie en/of tuchtcommissie van de RBIHF.
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7. Uitrusting
Om aan de trainingen en wedstrijden volgens categorie te mogen deelnemen is
onderstaande uitrusting VERPLICHT:
• Voor spelers:
o Goedgekeurde blauwe helm, volledig met grill of plexischerm voor
spelers tot 18j. en jonger.
o Half scherm of grill met mondstuk voor de spelers vanaf 18j..
o Halve grill of plexi voor alle andere spelers overeenkomstig de
geldende nationale en internationale reglementen.
Voor goalies:
o Goedgekeurde helm met volledig gezichtsmasker overeenkomstig
de algemene geldende richtlijnen.
• Nekband voor de spelers jonger dan 18 jaar.
• Schouder-, borst- en elleboogbescherming voor de spelers en aangepast
borststuk voor de goalies.
• Beschermende blauwe broek (uitgezonderd goalies).
• Beenbeschermers en Haskey kousen, beenstukken voor goalies.
• Coquille (schelp).
• Schaatsen met witte of zwarte veters (geen felle kleuren).
• Handschoenen, vanghand en kaatsplaat voor goalies.
• HASKEY Shirt.
• Een reglementaire stick.
Draag deze kleding altijd voor je eigen veiligheid. Alleen dan ben je ook in regel
met de verzekering.
Elke speler is verantwoordelijk voor het materiaal waarmee hij speelt.
Het dragen van sieraden is verboden tijdens trainingen of wedstrijden daar deze
verwondingen kunnen veroorzaken.
Iedere speler draagt zorg voor zijn wedstrijdshirts.
Bij het niet in orde zijn van zijn uitrusting bij officiële wedstrijden, mag de
speler/goalie niet deelnemen aan de wedstrijd.
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8. Enkele tips:
Ouders, familie en vrienden van de jeugdspelers zijn bij wedstrijden steeds van
harte welkom langs de ijsbanen en in de cafetaria. Toeschouwers zorgen immers
voor een sfeervolle entourage van het ijshockey.
Wij verwachten wel dat ze zich steeds ALS WAARDIGE SUPPORTERS
gedragen en dit in ALLE OMSTANDIGHEDEN.
Vergeet niet dat ijshockey een middel is om zich te amuseren !

9. Ouders:
Wat verwachten wij van de ouders:
• Bij trainingen zijn ouders niet toegestaan naast de ijsbaan. Ouders kunnen
wachten in het cafetaria of buiten de accomodatie van Sport Vlaanderen.
• Een positieve belangstelling, maar geen overdreven aandacht voor de
prestaties van uw zoon/dochter.
• Steun uw zoon/dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en
relativeer goede prestaties.
• Meet uzelf altijd een voorbeeldfunctie aan voor uw kind, dit omvat een
sportieve opbouwende houding t.o.v. de club, het bestuur, de scheidsrechters,
medespelers, tegenstrevers, ... ook na afloop van een verloren wedstrijd.
• Er worden geen interventies van ouders geduld tijdens de wedstrijd tenzij op
vraag van de coach of teammanager. Ouders mogen niet op het ijs komen
tijdens, wedstrijden, ook niet bij ongevallen of incidenten.
• Wij vragen ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of
wedstrijden te verbieden. Ijshockey is een ploegsport, wij rekenen op uw
zoon/dochter.
• Problemen worden nooit besproken tijdens of voor de training/wedstrijd,
maar wel erna. Gelieve uw negatieve kritiek te beperken en rechtstreeks mee
te delen aan de verantwoordelijke personen. In principe is het voor de
jeugdige speler beter dat hij/zij voor zichzelf leert opkomen en dat hij/zij
beslissingen leert aanvaarden ook vallen deze in zijn nadeel uit. Indien er
toch nog vragen open blijken dan kan er nog altijd contact opgenomen
worden met het bestuur.
• Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve, kan je steeds terecht bij de
trainer of de bestuursleden contacteren.
• Geen ouders in de kleedkamers gewenst vanaf 10 jarigen.
• Voor de veiligheid van onze jeugd, vragen wij de ouders om hun kinderen af
te halen / aanwezig te zijn ten laatste 30 minuten na het einde van de training.
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30 minuten na het beëindigen van de training of wedstrijd stopt de
verantwoordelijkheid van de club.
• Voor uw eigen veiligheid vragen we u achter de netten of plexi te blijven
tijdens wedstrijden. De club kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk
worden gesteld voor gebeurlijke lichamelijke ongevallen of letsels, die zich
zouden kunnen voordoen gedurende een wedstrijd en die schade berokkenen
aan niet-clubleden.
• Wij benadrukken dat ook ouders, familie en vrienden die onze leden
begeleiden ook orde- en tuchtmaatregelen opgelegd kunnen krijgen. Wees u
bewust van uw voorbeeldfunctie voor onze kinderen en besef dat bij
herhaaldelijk wangedrag uw kind, vriend of familielid het slachtoffer kan zijn
van uw gedrag indien wij overgaan tot een langere schorsing of uitsluiting.
• Dieren zijn niet toegelaten in de gebouwen van Sport Vlaanderen (met
uitzondering van blindengeleidehonden aan de leiband).

Suggesties en/of bezwaren tegen het huidig reglement dienen schriftelijk en
ondertekend geadresseerd te worden aan het clubbestuur. Enkel de schriftelijke
en ondertekende nota’s zullen in overweging worden genomen.
Wij wensen jullie een sportief seizoen !
Met vriendelijke groeten,
Het clubbestuur van Ijshockeyclub Haskey.
ijshockeyhasselt@gmail.com
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