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GEDRAGSCODE	  SPELERS	  

	  

	  

Artikel	  I. Algemene	  regels	  
Speel	  voor	  je	  PLEZIER!	  
• Werk	  hard	  om	  je	  vaardigheden	  te	  verbeteren.	  
• Wees	  een	  teamspeler	  –	  ga	  goed	  om	  met	  je	  teammaatjes.	  De	  coach	  maakt	  uit	  of	  je	  speelt,	  waar	  je	  speelt.	  Het	  

team	  is	  belangrijker	  dan	  het	  individu.	  Als	  je	  op	  de	  bank	  moet	  blijven	  zitten	  dan	  zal	  dat	  in	  het	  belang	  van	  
het	  team	  zijn,	  discussies	  daarover	  tijdens	  de	  wedstrijd	  zijn	  taboe.	  

• Speel	  als	  lid	  van	  een	  team,	  wees	  sportief	  en	  gedisciplineerd.	  Vecht	  niet,	  dat	  is	  geen	  onderdeel	  van	  ijshockey.	  
• Zorg	  dat	  je	  op	  tijd	  bent	  voor	  trainingen.	  Voor	  wedstrijden	  dien	  je	  één	  uur	  tevoren	  aanwezig	  te	  zijn.	  Iedereen	  

komt	  trainen	  bij	  verhindering	  moet	  de	  coach	  of	  teamleider	  tijdig	  op	  de	  hoogte	  worden	  gesteld.	  
Overtreding	  van	  deze	  regel	  kan	  tot	  het	  niet	  opstellen	  voor	  een	  wedstrijd	  leiden.	  

• Leer	  de	  spelregels	  en	  speel	  volgens	  deze.	  Wees	  altijd	  sportief.	  
• Respecteer	  je	  coach,	  je	  teammaatjes,	  je	  ouders,	  je	  tegenstanders	  en	  de	  officials.	  Op	  het	  ijs,	  en	  op	  spelersbank	  

mag	  je	  geen	  commentaar	  geven	  op	  medespelers,	  teamleiders	  en	  trainers.	  Praten	  over	  bepaalde	  
beslissingen	  kun	  je	  altijd	  na	  afloop	  van	  de	  training	  of	  wedstrijd.	  Dit	  kan	  nooit	  tijdens	  de	  trainingen	  of	  
wedstrijden.	  Wees	  sportief.	  

• Bestrijd	  de	  beslissingen	  van	  een	  official	  niet.	  Ga	  niet	  in	  discussie,	  de	  official	  komt	  toch	  niet	  terug	  op	  zijn/haar	  
beslissing.	  

• Respecteer	  het	  werk	  van	  al	  die	  mensen	  die	  ervoor	  zorgen	  dat	  jij	  in	  je	  sport	  mogelijkheden	  hebt	  om	  te	  trainen	  
en	  wedstrijden	  te	  spelen.	  Dit	  is	  namelijk	  niet	  zo	  vanzelfsprekend.	  

• Speel	  volgens	  de	  bekende	  of	  afgesproken	  wedstrijdregels.	  

Artikel	  II. Gedrag	  van	  de	  spelers	  voor	  en	  na	  de	  training	  of	  wedstrijd	  
• Op	  de	  ijsbaan	  en	  in	  de	  kleedkamers	  mag	  niet	  gerookt	  worden.	  
• Sociaal	  onaanvaardbaar	  gedrag	  in	  of	  buiten	  de	  vereniging	  mits	  gemeld	  bij	  het	  bestuur	  kan	  leiden	  tot	  een	  

behandeling	  in	  de	  strafcommissie	  of	  in	  het	  uiterste	  geval	  tot	  royement.	  
• Iedereen	  moet	  ten	  minste	  30	  minuten	  voor	  aanvang	  van	  een	  training	  aanwezig	  zijn.	  En	  ten	  minste	  één	  uur	  

voor	  aanvang	  van	  een	  wedstrijd	  in	  de	  kleedkamer	  aanwezig	  zijn.	  
• De	  kleedkamer	  dient	  netjes	  achtergelaten	  te	  worden.	  Alle	  spelers	  zijn	  daar	  individueel	  voor	  verantwoordelijk.	  

Artikel	  III. Gedrag	  tijdens	  de	  training	  	  
• Iedere	  speler	  is	  op	  tijd	  op	  het	  ijs	  in	  een	  volledige	  uitrusting.	  Nekbanden	  zijn	  verplicht	  tot	  het	  18e	  levensjaar.	  

Een	  volledig	  masker	  is	  verplicht	  tot	  het	  23e	  levensjaar.	  Vanaf	  het	  23e	  levensjaar	  is	  een	  half	  masker	  
toegestaan,	  in	  combinatie	  met	  een	  bitje.	  

• Iedere	  speler	  let	  goed	  op	  als	  er	  iets	  wordt	  uitgelegd	  of	  voorgedaan.	  Er	  mag	  geen	  kostbare	  ijstijd	  verloren	  gaan.	  
Wie	  door	  zijn	  gedrag	  trainingen	  vertraagt	  of	  verstoort	  loopt	  de	  kans	  naar	  huis	  gestuurd	  te	  worden	  en	  
kan	  tot	  nader	  order	  uitgesloten	  worden	  van	  trainingen	  en/of	  wedstrijden.	  

• Niemand	  verlaat	  het	  ijs	  zonder	  toestemming	  van	  de	  trainer	  of	  de	  teamleider.	  Iedere	  speler	  die	  zonder	  
toestemming	  het	  ijs	  verlaat	  en	  zich	  gaat	  omkleden	  omdat	  hij	  het	  bijvoorbeeld	  niet	  eens	  is	  met	  de	  
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beslissing	  van	  de	  teamleider/trainer	  riskeert	  strafmaatregelen.	  

Artikel	  IV. Gedrag	  van	  speler	  tijdens	  de	  wedstrijd	  
• Het	  team,	  inclusief	  de	  keeper	  gaat	  gezamenlijk	  het	  ijs	  op	  en	  doet	  ook	  gezamenlijk	  de	  warming	  up.	  
• Op	  het	  ijs	  presenteer	  je	  je	  naar	  het	  publiek	  als	  een	  vertegenwoordiger	  van	  de	  vereniging	  en	  gedrag	  je	  daar	  ook	  

naar.	  
• Elke	  speler	  die	  het	  niet	  eens	  is	  met	  de	  beslissing	  van	  de	  teamleider/coach	  en	  dit	  ook	  duidelijk	  laat	  merken,	  

speelt	  niet	  meer	  mee.	  Er	  worden	  tijdens	  de	  wedstrijden	  geen	  discussies	  met	  de	  teamleider/coach	  
getolereerd.	  

• Elke	  speler	  die	  de	  spelersbank,	  zonder	  toestemming	  verlaat	  en	  zich	  gaat	  omkleden	  omdat	  hij	  het	  bijvoorbeeld	  
niet	  eens	  is	  met	  de	  beslissing	  van	  de	  teamleider/coach	  riskeert	  strafmaatregelen.	  

• Niemand	  gaat	  om	  welke	  reden	  dan	  ook,	  terug	  vechten	  of	  daagt	  uit	  tot	  vechten.	  Als	  je	  ‘gepakt’	  wordt	  schaats	  je	  
weg.	  Als	  er	  ergens	  op	  het	  ijs	  toch	  een	  vechtpartij	  ontstaat	  bemoei	  je	  je	  er	  niet	  mee.	  IJshockey	  is	  een	  
fysieke	  sport	  maar	  blijft	  sport.	  Als	  je	  daar	  niet	  tegen	  kunt	  moet	  je	  niet	  spelen.	  Behalve	  een	  straf,	  
opgelegd	  door	  de	  scheidsrechter	  loop	  je	  de	  kans	  op	  een	  disciplinaire	  straf	  door	  de	  coach	  en/of	  het	  
bestuur.	  

• Als	  je	  een	  straf	  op	  gelegd	  krijgt	  ga	  je	  naar	  de	  strafbank	  zonder	  praatjes	  en	  commentaar.	  Iedere	  speler	  die	  een	  
‘misconduct’	  penalty	  krijgt	  opgelegd	  riskeert,	  naast	  de	  straf	  van	  de	  NIJB	  ook	  een	  straf	  van	  het	  bestuur	  
van	  de	  club.	  

• Boetes	  opgelegd	  door	  de	  tuchtcommissie	  van	  de	  NIJB	  en	  de	  daaraan	  verbonden	  zittingskosten	  komen	  voor	  de	  
rekening	  van	  de	  gestrafte	  speler,	  tenzij	  de	  betrokken	  speler	  is	  vrijgesproken.	  In	  dat	  geval	  komen	  de	  
kosten	  voor	  de	  vereniging.	  

• Alleen	  de	  captain	  spreekt	  op	  verzoek	  van	  de	  coach/teamleider	  met	  de	  scheidsrechter,	  dit	  dient	  beleefd	  te	  
gebeuren.	  Spreek	  aan	  met	  ‘meneer’	  of	  ‘’	  ‘mevrouw’.	  

• Spelers	  die	  niet	  op	  het	  ijs	  zijn,	  zitten	  op	  de	  bank	  en	  hangen	  niet	  over	  de	  boarding	  en	  schaatsen	  niet	  ergens	  
rond.	  

Artikel	  V. Gedrag	  van	  spelers	  op	  andere	  ijsbanen	  
• Blijf	  van	  zaken	  af	  die	  niet	  van	  jou	  zijn.	  Als	  je	  iets	  kapot	  maakt	  moet	  je	  ervoor	  betalen,	  terwijl	  je	  je	  dan	  ook	  

tegenover	  de	  strafcommissie	  zal	  moeten	  verantwoorden.	  
• Elke	  speler	  gedraagt	  zich	  als	  een	  ambassadeur	  van	  zijn	  vereniging.	  Denk	  daaraan.	  

Artikel	  VI. Gedrag	  van	  speler	  op	  eigen	  ijsbaan	  
• Iedere	  speler	  gedraagt	  zich	  als	  een	  ambassadeur	  van	  onze	  vereniging,	  niet	  alleen	  tijdens	  de	  cluburen,	  maar	  

ook	  tijdens	  het	  publiek-‐schaatsen.	  Sociaal	  onaanvaardbaar	  gedrag	  van	  een	  speler,	  ook	  buiten	  
clubactiviteiten,	  wordt	  de	  ijshockeysport	  in	  het	  algemeen	  en	  onze	  vereniging	  in	  het	  bijzonder	  
aangerekend.	  Het	  bestuur	  zal	  sociaal	  onaanvaardbaar	  gedrag,	  binnen	  of	  buiten	  clubverband,	  niet	  
tolereren.	  

• Indien	  een	  lid	  door	  een	  medewerker	  van	  de	  ijsbaan,	  vanwege	  misdragingen,	  uit	  de	  hal	  verwijderd	  wordt,	  dan	  
is	  dat	  heel	  ernstig.	  Indien	  het	  wangedrag	  zo	  ernstig	  is	  dat	  de	  ijsbaandirectie	  meent	  het	  betrokken	  lid	  de	  
toegang	  tot	  de	  ijshal	  voor	  korte	  of	  langere	  tijd	  te	  moeten	  ontzeggen	  en	  dit	  ook	  gemeld	  wordt	  aan	  het	  
bestuur	  van	  de	  vereniging,	  dan	  riskeert	  dat	  lid	  tevens	  disciplinaire	  maatregelen.	  

• Leden	  van	  onze	  vereniging	  hebben	  geen	  toegang	  tot	  andere	  ruimten	  van	  de	  ijshal	  dan	  waarvoor	  door	  de	  
ijsmeester	  toestemming	  werd	  verleend.	  Leden	  van	  onze	  vereniging	  respecteren	  eveneens	  de	  voor	  het	  
personeel	  van	  de	  ijsbaan	  en	  de	  hulpdiensten	  gemarkeerde	  parkeerplaatsen	  direct	  voor	  de	  ijsbaan.	  

Leden	  van	  onze	  vereniging	  beschouwen	  de	  ijshal	  als	  het	  thuishonk	  en	  handelen	  daar	  ook	  naar	  daar	  waar	  het	  de	  
orde	  en	  netheid	  betreft.	  
	  


