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Algemeen
Het goed laten functioneren van onze Club vergt duidelijke afspraken op en naast de
ijsbaan. Chiefs Leuven 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 onze
Club in het bijzonder. Zijn/haar houding, gedrag en uitspraken mogen geen schade
toebrengen aan het imago en de goede werking van de Club. Daarom verwachten wij
van al onze leden, spelers, coaches, begeleiders, ouders en eventuele andere
deelnemers steeds een sportief en correct gedrag. Op grond hiervan behoudt de Club
zich het recht voor, aspiranten of oud-leden het lidmaatschap te weigeren in het belang
van de Club en van de goede verstandhouding onder haar leden. Door het
onderschrijven van een lidmaatschap, verklaart elk toetredend lid en/of zijn/haar ouders
of verzorgers zich akkoord met het intern reglement, dat ter inzage ligt op het
Clubsecretariaat en/of op de website www.chiefsleuven.be.
Binnen dit kader gelden enkele algemene gedragsregels die door alle leden en
betrokkenen dienen te worden gerespecteerd:
-

-

-

Iedereen wordt met respect behandeld en er wordt geen onderscheid gemaakt
ten aanzien van geslacht, leeftijd, nationaliteit, geaardheid, bekwaamheid,
culturele achtergrond, religie of thuissituatie;
Daden als pestgedrag, racisme, intimidatie, discriminatie, machtsmisbruik, fysiek
of verbaal geweld en ongepast en grensoverschrijdend gedrag worden niet
getolereerd;
Indien zaken zoals hiervoor omschreven worden opgemerkt, dienen deze
onmiddellijk te worden gemeld aan een betrokkene bij de club;
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-

-

Fairplay dient in alle aspecten van de sportbeleving te worden gerespecteerd,
ongeacht in welke hoedanigheid men optreedt;
Respect voor officials, trainers, spelers, toeschouwers, ouders, coaches,
vrijwilligers, bestuursleden, tuchtcommissie, scheidsrechters, etc. is een
essentiële vereiste om deel te kunnen uitmaken van onze Club. Beledigend
taalgebruik wordt in geen enkele situatie getolereerd;
Veiligheid en welzijn van spelers dient steeds voorop te worden gesteld;
Zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bestuur is het niet toegelaten dat
in de naam van de Club wordt gecommuniceerd, op eender welke wijze;
Respecteer de infrastructuur en het materiaal van de Club en van andere clubs;
Onthoud u van elke daad die redelijkerwijze als onwettig kan worden beschouwd
of die in strijd is met de algemene zorgvuldigheidsplicht binnen het kader van de
activiteiten van de Club

Spelers

A. Stiptheid
In de regel wordt bij de laatste weektraining door coaches en/of teammanagers
medegedeeld waar en wanneer de speler het volgend weekend wordt verwacht voor de
te spelen wedstrijd.
Bij trainingen is de speler uiterlijk 30 min. voor aanvang in de kleedkamer aanwezig.
Bij thuis- en uitwedstrijden is dit uiterlijk 1 uur voor warm-up van de wedstrijd. De
verplaatsingen gebeuren in de regel met privévoertuigen. Hiervoor dan ook een
dringende oproep aan alle ouders: doe zo veel mogelijk aan carpooling.
Indien de speler door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is aanwezig te zijn
voor de training of wedstrijd verwittigt hij tijdig zijn teammanager of coach.
Spelers mogen zich pas op het ijs begeven na toestemming van de coach of trainer.
Buiten de officiële trainings- en wedstrijduren mag er niet met ijshockeyuitrusting op het
ijs worden geschaatst.
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B. Hygiëne in de kleedkamers
Na iedere training of wedstrijd hebben de spelers de mogelijkheid te douchen. Het
gebruik van badslippers wordt hierbij aanbevolen.
Zorg steeds voor voldoende droge kledij en toiletgerief.
Besteed de nodige aandacht aan lichaamsverzorging.
De kleedkamer wordt altijd netjes achterlaten, ook bij uitwedstrijden en toernooien.
Eerbiedig de eigendommen van je gastheren.
De organisatie van het opruimen van de kleedkamers gebeurt onder de
verantwoordelijkheid van de teambegeleiders. Er wordt aan de teambegeleiders
nadrukkelijk gevraagd hierop controle uit te oefenen

C. Uitrusting
Om te kunnen deelnemen aan trainingen en wedstrijden is het dragen van volgende
uitrusting verplicht:
-

een zwarte, goedgekeurde helm met legaal vizier volgens leeftijd

-

een nekbeschermer (tem U19)

-

elleboogbeschermers, schouderstukken, beenbeschermers

-

een beschermende zwarte broek, tok, shirt, kousen en handschoenen

-

een reglementaire ijshockeystick en goed geslepen schaatsen

Draag deze altijd voor eigen veiligheid. Alleen dan ben is de speler ook in regel met de
verzekering (aanvullende verzekering op gewone mutualiteitverzekering).
Coaches en teammanagers zien toe op de conformiteit van de uitrusting van de spelers.
Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armbanden, piercings, oorbellen, e.a.)
gedragen tijdens trainingen of wedstrijden. De kans op verwondingen door deze
attributen is reëel.
Voor officiële wedstrijden stelt de Club wedstrijdshirts ter beschikking. Deze worden na
afloop van de wedstrijd ordelijk aan de materiaalmeester of teambegeleider
overhandigd. Elke speler schaft zijn kousen – in teamkleuren – zelf aan en brengt deze
voor elke wedstrijd mee.
Elke speler is verantwoordelijk voor het materiaal waarmee hij speelt. Kijk regelmatig na
en vervang tijdig te kleine, beschadigde of kapotte stukken. Behandel eigen uitrusting
en de wedstrijdshirts van de Club met respect.
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D. Verzorging en voeding
Roken, alcohol en drugs hebben een nefaste invloed op de lichamelijke conditie en op de
sportieve prestaties.
Deze zijn dan ook op straffe van uitsluiting verboden in de nabijheid van de ijsbaan en in
de kleedkamers.
Deze maatregel geldt voor iedereen: spelers, teambegeleiders, coaches, ouders,
scheidsrechters, vrijwilligers, bestuurders etc.
Indien gebruik van drugs wordt bewezen - middels regelmatige urinetesten door de
diensten van de Vlaamse Gemeenschap - zullen de gevolgen bijzonder zwaar zijn, zelfs
een gerechtelijk onderzoek is niet uitgesloten. Bovendien zal er steeds een schorsing
volgen door de hogere sportinstanties zijnde BOIC en IIHF.
Een goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk. Een uitgerust lichaam en een heldere
geest leiden tot de beste prestaties. Aangeraden wordt om voor een wedstrijd of training
een gezonde en lichte maaltijd te gebruiken.
Beter ook geen koolzuurhoudende dranken vlak voor een wedstrijd gebruiken.
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OUDERS
Ice Hockey Club Leuven verwacht van ouders en familie te allen tijde een positieve
houding tegenover de Club en haar omkadering op alle niveaus. Vanuit de Club wordt
verwacht dat u als rolmodel ertoe bijdraagt dat (jeugd)spelers de gedragscode voor
spelers respecteren en naleven.
Bij afwezigheid van het kind op training of wedstrijd zorgt de ouder ervoor dat de trainer
of teammanager vooraf op de hoogte wordt gesteld.
Problemen worden nooit besproken tijdens of voor trainingen en wedstrijden, maar wel
erna.
Teammanagers en coaches zullen de ouder(s) dan zeker te woord staan. In principe is
het voor de jeugdige speler beter dat hij voor zichzelf leert opkomen en dat hij
beslissingen leert aanvaarden, ook al lijken deze niet onmiddellijk in zijn of haar
voordeel uit te vallen. Indien er toch nog vragen zijn, dan kan er nog altijd contact
opgenomen worden met het clubbestuur.
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 trainingen en wedstrijden, ook niet bij
ongevallen of incidenten.
Ouders zijn in principe niet toegelaten tot de kleedkamers, tenzij de teambegeleiders
hen vragen om te assisteren in de kleedkamer. .
Tijdens de trainingen staan de ouders niet aan de ijsbaan, maar begeven zich naar het
restaurant om de trainers in alle rust hun werk te laten doen en om de spelers niet
onnodig af te leiden.
Het overhandigen van versnaperingen tijdens de rustperiodes aan uw kind wordt ten
zeerste afgeraden (teamgeest), tenzij deze voor het hele team bestemd zijn. Deze
kunnen voor aanvang van de wedstrijd aan de coach of teammanager overhandigd
worden.
Aan het begin van elk nieuw hockeyseizoen vindt een informatiesessie plaats waarin de
algemene opleidingsvisie van de Club wordt besproken en waar mogelijkheid is om per
team specifieke afspraken te maken.
Chiefs Leuven verwacht van ouders eveneens een bepaalde inzet binnen de Club- en
teamwerking. Ook bovenop de dagelijkse werking worden er regelmatig activiteiten
georganiseerd, waaraan u als ouder een belangrijke bijdrage kan leveren.
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