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50 jaar Haskey

Beste lezer,
Op dit moment heb je iets unieks, iets
bijzonder, voor u en in uw handen : De
eerste editie van onze Haskey NewsPaper.
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Haskey is een ijshockeyclub in Hasselt
en dit jaar viert Haskey zijn 50ste verjaardag.
Door mijn Tsjechische afkomst heb ik
al vanaf jonge leeftijd een passie
voor ijshockey gehad.Ijshockey is
namelijk de sport in Tsjechië.
Mijn passie is blijven groeien toen
mijn zoon op 4,5 jarige leeftijd zelf
ijshockey wilde gaan spelen. Hij was
meteen verliefd op de sport en mede
daardoor ben ik meer bij Haskey
betrokken geraakt.
Vorig jaar ben ik voorzitster van Haskey
Hasselt geworden en ik ben heel fier
en dankbaar dat ik deze speciale verjaardag van onze club mag beleven.

Ik wil onze leden, ex-leden, partners
en ook supporters bedanken. Dankzij
jullie inzet, jullie passie, vertrouwen en
liefde voor onze sport hebben wij als
club een prachtige carrière kunnen
afleggen.
Ik wens onze club en iedereen wie
Haskey een warm hart toe draagt,
dat deze passie en liefde ons verder
helpt om bekers en kampioenschappen te winnen.
Veel leesplezier!

Jana
Kurucova
voorzitster van Haskey Hasselt

proficiat!

Domien Lelièvre +32 492 52 68 25

@DiamonDDecorBV

schilder & decoratiewerken - pleisterwerken - gyprocwerken - vloerbekleding
gevelreiniging - kaleien - ontmossen van daken - spuitwerken

50 jaar Haskey Hasselt
1972 – 2022

Wie zijn wij ?
De Hasseltse ijshockeyclub HASKEY
is opgericht in 1972 met als thuisbasis
ijsbaan ‘De Schaverdijn’.
De club wordt huidig in goede
banen geleid door 3 bestuursleden:
Bart: wedstrijdofficial, Jana: voorzitter,
Sandra: secretaris/penningmeester.

Een 30-tal vrijwilligers staan wekelijks
klaar om de trainingen of wedstrijden in
goede banen te leiden.

Onze ijshockeyclub, met meer dan 150
leden, tracht zowel de recreatieve als
de competitieve ijshockeyer een kans
te geven om zijn geliefde sport uit te
oefenen.
Wij bieden de mogelijkheid om jongens
en meisjes vanaf 4 jaar te laten kennismaken met ijshockey en elke speler
krijgt de kans om ijshockey uit te oefenen op zijn of haar niveau.
We hebben teams in elke leeftijdscategorie: U8, U10, U12, U14, U16,
een eerste team en een recreanten
team DINOZ.
De allerjongsten U8 en U10 spelen
maandelijks mini-tornooitjes. Vanaf de
leeftijd van 10 jaar spelen ze in een
competitie van ongeveer 10 ploegen.
Onze jeugdteams worden driemaal per
week getraind door gekwalificeerde
coaches.

Onze missie
Haskey streeft er naar om een organisatie aan te bieden waar iedereen
zich thuis voelt en waarbij ijshockey
de bindende factor is.
De spelers worden aangemoedigd
om in een gezonde sportieve omgeving hun zelfvertrouwen te ontwikkelen om zo hun ijshockey ambities te
helpen realiseren.

Wij streven naar belangrijke aspecten
zoals: plezier, respect, discipline,
teamgeest, integriteit en sportiviteit.

v.l.n.r. Bart Jana & Sandra

v.l.n.r. Bart, Steven, Tamara, Dennis, Tino en Jirne

Ons seizoen begint in juli en eindigt
midden mei. De officiële wedstrijd
kalender kan geraadpleegd worden
op onze website haskeyhasselt.be

Wat een special moment voor onze club en voor al onze leden, supporters en liefhebers van ijshockey. Wat een kleurrijke historie heeft Haskey
Hasselt in die 50 jaar afgelegd en gepresteerd. Om onze geschiedenis in beeld brengen hebben wij een hele zoektoch afgelegd.
Met zweet en tranen maar ook met heel veel blijdschap en fierheid hebben wij proberen info op te vragen en op te zoeken. Door de meerdere
bestuurswissels en verschillende leden was het heel moeilijk alles bij elkaar te krijgen of de juiste datums en jaartallen te plakken bij artikels
of foto’s van onze club.
Hier vind je het resultaat van onze zoektocht en als je meer info heb laat ons iets zeker weten omdat het hele jaar 2022 is het teken staat van
50 jaar Haskey Hasselt.
1972: Oprichting
ijshockeyclub Haskey

U14

De intiatiefnemers zijn samengekomen
op driekoningendag, 6 januari op de
buiten schaatsbaan samen met Guido
Luycks, Willy Gemis, Romain Jacobs,
Urbain Nelissen en Danny Van Welkenhuyzen. Een jongensdroom zo te
zeggen.

Haskey is een samentrekking van
‘Hasselt’en ‘hockey’.
Het Haskey mannetje was het eerst
officiële logo

1973 – 1974: Haskey start in derde Divisie

De eerste Haskey krant is dan ook uitgebracht. In seizoen
1973-1974 sloot Haskey aan bij de Belgische Ijshockey
Federatie (RBIHF) en starte competitie in 3de divisie
Ook in deze jaren is
sponsoring voor club aan te pas gekomen. Een
stikker van de club kon aangekocht worden om de
club te steunen en de opbrengt werd voor de clubwerking gebruikt

In België waren al een paar ijshockey
teams maar nog geen in Limburg.
Door passie en nieuwsgierigheid voor
ijshockey hebben zij er alles aan gedaan om hun eigen team te creëren.
Teamgenoten werden in die tijd ook
nauwkeurig gekozen.

Een lidkaart met officiële foto en
handtekenning was die jaren al beschikbaar

U8 - U10

Dinoz

1975 – 1976 Haskey
schaatst naar ijstitel

Op vrije schaatsbeurten hebben zij
geobserveerd en bekeken wie al kon
schaatsen om hen dan een plaats
aan te bieden in een team. Zo is het
eerste Limburgse team ontstaan.
De vzw Haskey werd gepubliceerd in
het Belgische staatsblad op 22 juni
1972.

U12
Eerste team

Haskey spelers waren al
vanaf begin goed bezig
en door hun passie hebben zij al snel kunnen
bewijzen dat zij bij de top
clubs kunnen aansluiten.
Na
overwinning
van
Deurne, Herentals, La
Louvière bekleedt Haskey
de eerste plaats in derde
nationale afdeling.

14/02/1996 Haskey al 24
jaar kampioen
Haskey blijf zich van zijn sterke
kant en discipline zien.
In verschillende categorieën
hebben zij al meerdere jaren
medailles en bekers gewonnen.

10/02/1976 Haskey blijft
bevestigen

Na drie jaar bestaan heeft ijshockey club Hasselt al meerdere keren in verschillende
krantenartikels gestaan en
heeft zo zijn trouwe supporters
blijven aansprek en de krant
beschrijft hen als “jong maar
onderlegd”.

1998 – 1999: Kampioen in
Divisie 1
In 1999 komt hun droom uit: Kampioen van België in 1ste Divisie.
De club begint meer in te zetten
op de uitbreiding van jeugdteams.
Krant powerplay Haskey krijg
kleur en nieuwe verpakking

1999 – 2000: Kampioen in Divisie 1

Het aanwerven van nieuwe leden heeft zijn vruchten afgeworpen, Haskey start met
5 teams in competitie. Ondertussen bestaat de club niet enkel meer uit mannelijke
spelers, maar hebben ook vrouwelijke speelsters zich aangesloten bij Haskey.
Verschillende van onze vrouwelijk speelsters stromen ook door naar het Nationale
Dames Team.

2005 – 2006: Kampioen in Divisie

In seizoen 2005 – 2006 toont Haskey zich
weer als de beste van Divisie 1. De kampioenen beker werd weer mee naar Hasselt
gebracht.

1982 – 1983:
Kampioen in
Divisie 2

Na tien jaar kan
al Haskey Hasselt
zeker zijn voor zijn
plaats in Belgische
ijshockey wereld.
Haskey is ingeschreven
met
verschillende
teams bij de ijshockey
bond en is ook
kampioen geworden
in Divisie 2 teams

“A good hockey player plays where the puck is.
A great hockey player plays where the
puck is going to be.”
Wayne Gretzky
1986: Openlucht ijsbaan
wordt een overdekt complex

Haskey blijf nieuwe leden aanspreken en ijshockey wordt steeds
meer bekend.
Ook in het seizoen 1985-1986
wordt Haskey kampioen

1990: Haskey word Nationaal kampioen

November 1993: Haskey wint de Euregio competitie.
Haskey blijf zijn clubskleuren blauw, wit en rood behouden.

“You never lose. You either
win our learn.”
United Hockey

2018 – 2019: Divisie 2 wordt 3de in competitie

2019: De clubnaam wordt terug Haskey

De samenwerking tussen de Limburgse clubs werd stopgezet. De naam werd dan
terug gewijzigd op naar de bekende naam Haskey Hasselt.

2022: onze teams Dinoz- Eerste team

2007 – 2009: Kampioen in Divisie 1

Haskey wint de 4de titel in drie jaar
Haskey verandert van truitjes en begint voor het eerst de shirts te gebruiken met het huidige logo.

2014 – 2016: Recreanten 2 spelen kampioen

Twee seizoenen na elkaar tonen de recreanten zich als de beste in hun categorie en mogen zij
zich kampioen noemen.

Dinoz

2016: Haskey wordt Limburg One
(samenwerking met Maaseik en Lommel)

Samenwerking van drie Limburgse clubs brengt dat de naam Haskey verandert in Limburg One.
Hiermee komen ook nieuwe spelers in de club. Er is toen ook een nieuw funteam ontstaan: Dinoz.
Dit team ontstond door ouders die ook ijshockey wilden spelen. Zij speelden vriendschappelijke
wedstrijden tegen andere teams.

Eerste team

2022: Haskey bestaat 50 jaar

Wie wint de Haskey
50 jaar beker ?

HASKEY blaast dit jaar 50 kaarsjes uit.
De club telt momenteel 150 leden en
heeft teams in alle leeftijdscategorie:
de allerkleinsten starten bij de U8.
Daarnaast hebben we een U10 team,
2 teams voor de leeftijd U12, 2 U14
teams, een U16 team, U18, een Eerste
team en voor onze fun spelers is er het
Dinoz team.
Haskey viert zijn verjaardag met een
heus evenement op 16, 17 en 18
september. Gedurende het weekend
worden pond hockey toernooien georganiseerd voor de senioren en jeugdspelers.
Haskey brengt ook de 1ste editie uit
van HASKEY NEWSPAPER.
Een krantje voor en door Haskey.
Om 50ste verjaardag nog specialer
te maken heeft de club een Haskey
Gin op de markt gebracht. Supporters
en liefhebbers van ijshockey moeten
zeker deze gin eens proeven.

Bedankt

Dezelfde passie,
liefde maar ook
vriendschap op en
langs het ijs.

Wie is de gelukkige winnaar van
de hoofdprijs van onze tombola
(elektrische step)?
Dit alles kan je te weten komen na ons 3-daags event van 16,17,18
september op onze website www.haskeyhasselt.be

Interview met Eerste team Captain en Teammanager Fréderic Allard
naast het ijs betreft het team, zoals
de spelers, de trainingen, de verdeling van de wedstrijden. Als teammanager is het ook belangrijk om
de TeamApp up to date te houden.
Hier worden alle wedstrijden in gezet. Het is van belang dat de data
en uren kloppen, zodat we tijdig op
onze wedstrijden aanwezig zijn. In de
TeamApp volg ik ook op wie bij welke
wedstrijd aanwezig zal zijn.

Haskey mee aan de top. Wat is jullie
ambitie voor dit seizoen?
Ons team heeft enkele nieuwe spelers, maar we willen verder bouwen op
datgenen waar we vorig seizoen mee
begonnen zijn. Vorig seizoen hebben
we enkele tegenslagen gekend en
zijn we bij de middenmoot geëindigd.
Dit seizoen is onze ambitie om hoger
in de ranking te komen en het beter te
doen dan vorig seizoen.

Sinds wanneer speel je in het
Eerste team? En wanneer heb je de
functie als teammanager op je genomen?
Wanneer ik bij Eerste team ben gekomen, dat zou ik moeten opzoeken, dat
weet ik zelf niet meer. 3 jaar geleden
ben ik Captain geworden bij het team
en heb ik ook de functie als teammanager op mij genomen.

Stel je team eens voor: ervaring,
leeftijd, ....
Vorig seizoen hebben we 2 U16 spelers mogen verwelkomen in ons team.
Ook dit seizoen wordt ons team aangevuld met enkele jongeren. We hebben een mooie mix van jong en oudere. Voor een jongere speler is het ook
heel interessant om met meer ervaren
spelers te spelen, daar leren ze veel
van, want Eerste team gaat toch sneller dan de jeugdcompetitie.

Wat houdt de functie als teammanager in?
Een teammanager regelt alles op en

Eerste team speelde enkele jaren
geleden 2 jaar na elkaar kampioen. En de laatste seizoenen speelt

Stel dat je kampioen wordt en promoveert naar Divisie 1. Hoe zie je
dit?
Dat is een moeilijke vraag. Ik denk om
eerlijk te zijn, dat we een sterk team
hebben en dat als we hard verder
werken en we die progressie die we
elk jaar maken, kunnen blijven volhouden, dat Divisie 1 in de toekomst
zeker een haalbare kaart zal zijn. We
hebben dit seizoen ook een nieuwe
coach, Steven Casaert, die naar een
hoger level streeft en ons team positief stimuleert.

Heb je al je jeugdjaren doorlopen
bij Haskey?
Ja, ik ben altijd trouw gebleven aan
Haskey. Ik heb heel mijn ijshockey
carriëre bij Haskey doorlopen en heb
nooit de intentie gehad naar een ander club te gaan.

Deze sterren zijn in
onze harten voor
altijd en wij zijn
dankbaar voor elke
moment dat wij met
hun konden delen.

Wie is onze winnaar geworden
van het puck werpen ?

Bijzondere dank aan de mensen die
hebben meegeholpen om de geschiedenis van Haskey in kaart te brengen
door het aanleveren van foto’s, krantenartikels, boekjes, anekdotes, oude
ijshockeyspullen, ...

Hoelang speel je al ijshockey?
Ik ben met ijshockey begonnen toen
ik 11 jaar was. Ik speel dus al 20 jaar.

Zoals elke club
hebben wij ook ijshockey vrienden/
sterretjes in de
hemel.

Hoe hebben wij onze
50ste verjaardag beleefd ?

Haskey wil ook zijn leden, ex-leden,
supporters, sponsors, sympathisanten, die in de aflopen 50 jaar deel uit
maakten van de club, heel hartelijk
bedanken voor de vele jaren trouwe
steun.

Fréderic, welkom.

Dinoz

Onze ijshockey
sterren in de hemel.

Bedankt Fréderic voor dit gesprek.

Uit naam van de club willen wij al onze sterren in de hemel ook
bij onze 50ste verjaardag niet vergeten.
Haskey heeft naast een competitie team
ook recreanten team: DINOZ
De Dinoz werden een 8-tal jaren geleden
opgericht door enkel ouders. Ouders die
wekelijks hun kind zagen ijshockeyspelen,
kregen ook de ijshockey kriebel te pakken
en wilden dit ook proberen. Er werd wat rond
gevraagd en al vlug hadden ze een 10-tal
spelers.
1x per week probeerden ze het schaatsen
en daarbij nog met een stick tegen een puck
slaan onder de knie te krijgen. Ze merkten
al vlug dat dit niet evident is. In het begin
waren het vooral papa’s en enkele mama’s maar
in de loop der jaren is dit uitgegroeid van 16
jarigen tot senioren.

Er werden in het verleden al eens wedstrijdjes
gespeeld tussen de Dinoz en een U14 team.
De eindstand was altijd in het voordeel van
de jeugd. Zij zijn namelijk veel wendbaarder,
sneller en veel technischer onderlegd.

Jullie blijven voor ons onze toppers, onze ijshockey sterren.
Enkele sterren die op jeugdige leeftijd uit ons Haskey midden
zijn gerukt: Rob Naerhuysen en Simon Jonniaux

De Dinoz telt nu een 25-tal spelers. Het
niveau varieert van beginner, die nauwelijks
kan schaatsen, tot een zeer gevorderde speler,
die graag nog wil spelen, maar niet meer in
competitie. Plezier komt op de eerste plaats.
De Dinoz spelen vriendschappelijke wedstrijden tegen andere recreanten teams.

ONROEREND
GOED

Heb je ook interesse om ijshockey te spelen,
kom zeker eens kijken naar één van onze
trainingen.
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VASTGOED (VER)KOPEN?
wij (be)zoeken, wij adviseren, wij onderhandelen

Je makelaar in de buurt

FIERE SPONSOR van de Dinoz Haskey

Persoonlijk advies op maat

Chris
Genkersteenweg 304 - 3500 Hasselt
tel. 011/22 77 18 - www.assuritie.be

Ann

Kinou

Anjelierenstraat 12 Diepenbeek / Bretheistraat 123 Genk

• Elektriciteitswerken • Zonnepanelen: installatie, onderhoud en
opvolging • Batterijsystemen • Laadpalen

SPORT VLAANDEREN HASSELT

Het beste wat ijs je te bieden heeft!

Chris

#sportersbelevenmeer

MEER INFO

WWW.SPORT.VLAANDEREN/HASSELT

Kies voor een betrouwbare
zonnepaneel installateur
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Vrouwen
en ijshockey
Ijshockey is niet enkel een sport voor
jongens of mannen. Er zijn ook meisjes en dames die zich wagen aan deze
snelle sport. Ijshockey wordt ook gespeeld in een gemengde team.
Haskey heeft in de loop der jaren al
heel wat dames mogen verwelkomen.
Verscheidene dames die hun jeugd in
Haskey Hasselt hebben doorgebracht,
hebben of maken nog steeds deel uit
van het Nationale Dames Team.
Tamara Tielens, Sara Mommen,
Katrien Oosters (verdedigers) namen
begin jaren 2000 deel met het National Dames Team op het WK in
Slovenië en brachten een zilveren medaille mee. In Sofia Bulgarije behaalden ze brons.
Ook Valerie Jenaer (aanvaller), Maud
Smits (doelverdediger) namen deel aan
meerdere Wereldkampioenschappen.
Ze behaalden zilver in Tapei, in
Zuid-Afrika en 2 maal in Bulgarije.

Wat is ijshockey?
Ijshockey is de snelste teamsport ter wereld waarbij contact tussen
spelers aan te pas komt.
Ijshockey spelers zijn beter beschermd dan de gemiddelde sporter,
waardoor zij minder blessures oplopen.

Het Wereldkampioenschap van april
2022, ging door in Sofia, Bulgarije.
Jirne Wagemans (verdediger), Louise
Paulussen (aanvaller) behaalden goud
en België werd dit jaar Wereldkampioen
in hun categorie.

Een ijshockeyspeler draagt een helm met grill of vizier, een nekband,
borstbescherming, elleboogbescherming, een beschermende broek,
een tok, scheenbescherming, handschoenen, schaatsen en een ijshockeystick.

Tamara en Jirne zijn nog steeds actief
in onze club. Beiden coachen ze enkel
jeugdteams en Jirne speelt ook nog intensief ijshockey.

Het spel
Een ijshockeywedstrijd bestaat uit
drie zogenaamde perioden van elk
20 minuten zuivere speeltijd. Dit betekent dat bij alle spelonderbrekingen
de tijd wordt stopgezet.

De laatste jaren is het aantal vrouwelijke
speelsters enorm toegenomen in het
Belgische ijshockey. Bij Haskey tellen
we momenteel 14 vrouwelijke speelsters die in de verschillende leeftijdscategorieën spelen.

Een team speelt met een goalie en 5
spelers, nl een right en left defense,
een right en left winger en een center.
Omdat ijshockey een zeer intensieve
sport is staan spelers vaak slechts
één minuut op het ijs en wisselen ze
voortdurend.

Heb je interesse of wil je deze sport
eens van dichtbij beleven, kom dan zeker eens kijken naar één van onze thuiswedstrijden. Elke zaterdagavond vanaf
17u30 speelt Haskey thuiswedstrijden.
Iedereen is welkom (inkom is gratis).

Het spel wordt gespeeld met een
samengeperste rubberen schijf, we
noemen dit de puck (7,62 cm diameter , 2,54 cm hoog, 170 g). De puck
wordt voortbewogen op het ijs met
een stick.

Fouten

Hoe ervaar je spelen in een gemengd team?
Als vrouwelijke speelster kom je al
vroeg in een jongensteam. Hier leer
je als meisje je mannetje staan. Als
vrouw spelen in een mannenteam
heb ik enkel als voordeel gezien.

Interview met
Valerie Jenaer

Valerie nam deel aan 8 Wereldkampioenschappen ijshockey met het
Belgische Nationale Dames Team.
Valerie is nog actief in sport wereld
door de jaren heen heeft zij verschillende sporten op professioneel vlakgedaan, naast ijshockey deed ze o.a.
roeien, bobslee, ...
Valerie is topsporter in hart en ziel.

Je leert veel, het gaat harder en het
spel is sneller. Als vrouw kan je er enkel bij winnen, zeker als je nadien in
een vrouwenteam gaat spelen.
Wordt je als vrouw anders
behandeld als een man?
Ik heb als meisje/vrouw nooit een belemmering ervaren bij Haskey. Geen
pesterijen, niet in de opstelling van
het team. Ik werd steeds als elk ander
teamlid behandeld.

Hoe en wanneer ben je met
ijshockey begonnen?
Ik ben met ijshockey begonnen toen ik
een jaar of 7 à 8 was. Ik ging wekelijks
op vrijdag schaatsen met mijn vader.
Op de ijsbaan leerden we mensen kennen en zo ben ik bij Haskey
terecht gekomen.
Naar wie kijk je op in de ijshockeywereld?
Danny Gijsbrechts – Coach in hart en
nieren, bracht een ongeziene professionaliteit in het vrouwen hockey
Welke boodschap zou je willen
meegeven aan de nieuwe generatie?
‘Be one of them, and they will never
let you down” Blijven jezelf uitdagen
om de beste versie van jezelf te zijn
op en naast het ijs.

Na iedere onderbreking wordt de
wedstrijd hervat van op één van de
negen face-off stippen.
Een wedstrijd wordt geleid door een
referee al dan niet bijgestaan door
twee linesmen.
Buitenspel: wordt gegeven wanneer
een speler de blauwe lijn van de aanvalszone passeert voordat de puck
dit doet.
Icing: wordt gegeven wanneer de
puck vanuit de eigen helft over de
rode doellijn wordt geschoten (bij een
gelijk spelersaantal) zonder dat deze
wordt aangeraakt.

Fouten worden met gebaren door de referee aangeduid. Afhankelijk van de fout
worden twee of meer strafminuten toegekend. Hier volgens enkele van de meest
voorkomende fouten.

Hoewel bij ijshockey meer contact is
toegestaan dan bij veel andere sporten zijn er regels om het spel in goede
banen te leiden. Een straf bij ijshockey heet een ‘penalty’.

Game
schoots

Ijshockey proberen
Je kind wil graag ijshockey doen. Laat
hem/haar zeker eens komen proberen.
Ijshockey is een sport in teamverband
en een seizoen duurt meer dan 10
maanden. Zorg dat je kind zeker is dat
het deze sport echt wil doen, want het
is een verplichting voor kind en ouder
en het is geen goedkope sport.

ONDERHOUD & HERSTELLINGEN VAN ALLE MERKEN
CARROSSERIE - BANDEN & VELGEN - AIRCO SERVICE
AUTOMATISCHE TRANSMISSIESERVICE
DIAGNOSE

Bij een kleine club is het leuk om nieuwe mensen te leren kennen, zowel voor
het kind als voor de ouders.

ST-TRUIDERSTEENWEG 412
3500 HASSELT

+32 11 27 08 68

GARAGE-MARTENS.BE

Bescherming
Bij ijshockey hoort natuurlijk de nodige
bescherming. Schaatsen, een helm,
handschoenen zijn er enkele van. Het
is belangrijk dat de uitrusting regelmatig wordt nagekeken, bij elke training
en wedstrijd te laten luchten en regelmatig wordt schoon gemaakt, om te
voorkomen dat ze gaat stinken.

Aankleden
Zorg ervoor dat je kind voldoende heeft
gegeten en gedronken vooraleer aan
de training of wedstrijd te beginnen.
Een ervaren speler doet zijn uitrusting
aan in 10 min, maar voor de jongere
spelertjes kan dit soms oplopen tot 30
min. Op tijd vertrekken is dan ook aangeraden. De bovenstaande foto geeft
aan in welke volgorde de uitrusting aan
te doen.

www.de-cock.be

Voor beginnende speler is het heel
belangrijk dat een hockeyschaats
goed aansluit, maar niet te strak zit.
Wanneer de schaats is aangebonden, moet je hiel goed in het hielvak
zitten en moeten je tenen een beetje
ruimte hebben.

Een uitrusting kan je best bij een gespecialiseerde dealer aankopen of eventueel 2de hands, want kinderen groeier
er toch vlug uit. In een kleedkamer is
het vrij hectisch en spelers kunnen hetzelfde materiaal hebben. Het labellen
van materiaal en kleding is dus geen
overdreven must. Om ervoor te zorgen
dat steeds alles in de tas zit, maak je
best een checklijst met de spullen die
je nodig hebt.
Laat je kind steeds zelf de lijst overlopen voor je vertrekt, zo leren ze zelf verantwoordelijk te zijn en zorg te dragen
voor hun materiaal.

ZWEMBADEN - WHIRLPOOLS - STOOMBADEN - SAUNA’S - SWIMSPAS

HAARBEMDENSTRAAT 2, 3500 HASSELT, TEL. 011 25 04 92, FAX 011 25 43 91, INFO@DE-COCK.BE

Schaatsen
Schaatsen zijn een belangrijk onderdeel. Zorg ervoor dat ze niet te
groot zijn, dat ze goed passen en
dat je kind er recht op staat (niet met
de enkel naar binnen of naar buiten helt). Een maatje groter met een
zooltje erin kan geen kwaad, zolang
het kind maar recht op zijn schaatsen staat. Bij schaatsen is het net
als bij schoenen, de ene is breed en
diep, de andere small met minder
volume.

Stick
Een goede stick die bij de speler
hoort is van groot belang. Sticks zijn
er van verschillende materialen, maten, buigzaamheid, linkse en rechtse en in verschillende prijsklasse.
Ben je niet vertrouwd met welke
stick het best is voor je kind, laat je
bijstaan door een professional.

DE COCK E & C n.v.

CALOMAT - installatiebedrijf
centrale verwarming - sanitair - ventilatie - koeling

Al meer dan 50 jaar erkend installateur (klasse 4) • totaalprojecten (van a tot z)
Heidestraat 83 • 3590 Diepenbeek • tel. +32 11 32 31 55 • info@calomat.be • www.calomat.be

VALENTINO RAPERTINGEN

Luikersteenweg 328 E 3500 Hasselt

Pralines & Geschenken
Openingsuren:
Dinsdag tot Vrijdag 10.00 tot 18.00
Zaterdag 10.00 tot 17.00
Zondag en Maandag Gesloten

Wedstrijd in beeld

Haskey Gin

Haskey Hasselt bestaat dit jaar 50 jaar,
en dit moeten wij samen vieren!!!
Samen met onze toppers van het
Haskey Gin Comité hebben we een
speciale smaak samengesteld. Zij
hebben hier hard aan gewerkt om deze
prachtige gin vandaag op de wereld te
zetten.
Onze gin is een combinatie van limoen,
gember, citroengras, kardemom, lemon
myrtle. In onze ontdekkingsreis voor
juiste smaak en verpakking van Haskey
Gin zijn wij blijven zoeken in de ijshockey wereld.
Haskey Gin moet zichtbaar aangeven
dat wij een sportclub zijn met sterke
kern en uitstraling.
En hoe smaak onze gin?
Door combinatie van alle ingrediënten
beleef je een moment van zachte, kruidige smaak met frisheid van limoen.
Net zoals onze ijshockey.

Ma - vr:
11:00–14:00 en 16:30–21:00
Zondag:
16:30–21:00

011 75 89 58
Gouverneur Verwilghensingel 26
frituur13.klikeneet.be

Bekisting op de werf
Stanny@betontrapspecialist.be
0494 063159

www.betontrapspecialist.be
Vezerlaan 5
3540 Herk-De-Stad

Omdat uw tuin onze passie is
tuinaanleg en -onderhoud
Omdat• uw
tuin onze passie is
• draadafsluiting
• tuinaanleg
-onderhoud
• klinker- enen
tegelwerker
• draadafsluiting
• gazonen snoeiwerken
• klinker- en •tegelwerker
• gazonen snoeiwerken
Pleinstraat
133 - 3570
Alken - 0477/28 00 98
frankymoerman@telenet.be
•
Pleinstraat 133 - 3570 Alken - 0477/28 00 98
frankymoerman@telenet.be

Heb je een winkel of horecazaak?
Onze club is nog op zoek naar verkooppunten
die
onze
heerlijke
Haskey Gin willen verkopen. Bij interesse contacteer op onze webside
haskeyhasselt.be

Manicure & Pedicure, Gelaatsverzorging,
Epilatie & Verven, Make-up,
Lichaamsbehandelingen
& Massages.

Bruids arrangement
Aanbod fashion & styling: kleuranalyse,
stijlanalyse & imago advies en Make-over.

Ook voor prive of groeps Workshops kan je
bij Jana terecht: zoals fashion & beauty workshops:
Make-up (dagmake-up, avondmake-up, smokey

Kleur-en stijladvies (kleur, fashion styling…) & Coaching
(lichaam en geest in harmonie, modellencoach…).

NIEUW VANAF SEPTEMBER:
Wimpersextensions - Permanent Make-up - Permanent Eyenliner - Lippigmentatie - Powder Brows

Jana Kurucova • Lombaardstraat 32 • 3500 HASSELT • + 32 478 51 26 48 • jana.kurucova@gmail.com
www.janakurucova.com

