
PELPLEZIER	OP	1
• We	gedragen	 ons	altijd	sportief
• Wees	 enthousiast	over	 goed	 spel	van	

beide	 teams
• Geef	 nooit commentaar	 op	beslissingen	

van	scheidsrechters
• Betrek	 al	je	teamgenoten	 bij	het	spel
• Spreek	 je	teamgenoten	 altijd	aan	op	

onsportief	 en	onplezierig	 gedrag

Hockey	 is	er	 voor	iedereen,	 niet	alleen	 voor	
de	uitblinkers.	
• Accepteer	 fouten	 van	mindere	 spelers.
• Kijk	eerst	 naar	 je	eigen	verbeterpunten	 voor	je	

opmerkingen	 naar	anderen	 maakt.	
• Positief	 commentaar	 werkt	 beter	 dan	negatief	

commentaar

OUD	DEZE	OMGEVING	SCHOON	EN	VEILIG
• Respect	 voor	ieders	 eigendom.	Houd	alles	

heel
• Maken	 we	rommel,	dan	ruimen	we	 het	

zelf	 op
• Lever	 gevonden	 voorwerpen	 in
• Meld	 onveilige	of		verdachte	 situaties

• Inslaan	doe	 je	alleen	 op	het	veld,	niet	bij	
de	dug-out

• We	gooien	 niet	met	 onze	 sticks.	
• Ga	netjes	 om	met	alle	geleende	

materialen

CTIEF	&	BETROKKEN
• Zet	je	 samen	 in	om	de	vereniging	

draaiende	 te	houden
• We	helpen	 elkaar	 om	onze	 taken	 goed	uit	

te	voeren
• Neem	 de	tijd	om	je	op	de	hoogte	 te	stellen	

van	het	clubnieuws	via	web/app

• Wees	 op	tijd	aanwezig	 en	zet	 je	100%	in	
tijdens	trainingen	en	wedstrijden

• Doe	mee	 met	team of	
verenigingsactiviteiten	 vanuit	de	 club	
(toernooi,	feest,	 teamuitje)

• Laat	iedereen	 zich	welkom	voelen	 bij	
onze	 vereniging

• Je	scheldt	niet.	Je	gebruikt	 geen	 geweld
• Je	doet	niet	aan	racisme	 of	seksuele	

intimidatie
• Luister	naar	 aanwijzingen	 van	trainers,	

scheidsrechters,	 coaches	 en	
commissieleden

• Spreek	 met	elkaar	 en	niet	over	elkaar
• Grijp	in	bij	grensoverschrijdend	 gedrag
• Doe	mee	 met	Shake	Hands	 en	drink	na	

de	wedstrijd	iets	met	de	tegenstander	 in	
het	clubhuis

• Reageer	 altijd	en	tijdig	op	uitnodigingen	
of	verzoeken	 vanuit	de	club

EN	DE	REGELS
• Volg	de	jaarlijkse	wijzigingen	in	het	

hockeyreglement
• Stel	je	op	de	hoogte	van	 de	regels	 (via	 de	

KNHB-app)
• Moedig	 elkaar	 aan	 om	altijd	volgens	 de	

regels	 van	 de	KNHB	te	 spelen

• Afzeggen	 doe	 je	op	tijd
• Alcohol	alleen	 vanaf	 18	jaar

• Neem	 begin	van	het	seizoen	 kennis	van	
de	teamafspraken

• (Team)afspraak	 is	(team)afspraak

ESPECT	VOOR	ELKAAR

Hoe	hou	je	een	 club	met	ruim	1.000	leden	leuk?	
Heel	 eenvoudig:	 als	we	 ons	allemaal	een	 beetje	

aan	 de	afspraken	 houden.	Lees	 hier	deze	 afspraken	
bij	MHC	de	Kikkers	 voor:



PELPLEZIER	OP	1
• Moedig	spelers	aan,	zonder	

aanwijzingen	te	geven
• Wees	enthousiast	over	goed	spel	van	

beide	teams
• Moedig	alle	leden	van	het	team	aan

• Geef	nooit	commentaar	op	
scheidsrechters

• Kinderen	sporten	voor	hun	eigen	
plezier.	Niet	dat	van		u

CTIEF	&	BETROKKEN
• Vervul	voor	je	kind	één	van	de	

vrijwilligerstaken.	
• Lees	minstens	1x	per	maand	het	

clubnieuws.
• Houd	je	aan	je	rijbeurt,	fruitschema,	

bardienst	en	overige	teamtaken.

• Regel	zelf	tijdig	vervanging	bij	
verhindering

• Ondersteun	alle	vrijwilligers	die	het	
voor	jouw	kind	mogelijk	maken	om	te	
hockeyen.

• Laat	iedereen	zich	welkom	voelen	bij	
onze	vereniging

• Je	scheldt	niet.	Je	gebruikt	geen	
geweld

• Je	doet	niet	aan	racisme	of	seksuele	
intimidatie

• Spreek	met	elkaar	en	niet	over	elkaar
• Grijp	in	bij	grensoverschrijdend	

gedrag
• Maak	een	kind	nooit	belachelijk	en	

geef	het	geen	uitbrander.
• Reageer	altijd	en	op	tijd	op	verzoeken	

van	de	club.

EN	DE	REGELS
• Volg	de	jaarlijkse	wijzigingen	in	het	

hockeyreglement
• Stel	je	op	de	hoogte	van	de	regels	(via	

de	KNHB-app)
• Stel	je	op	de	hoogte	van	de	

teamafspraken	en	help	je	kind	om	
zich	hieraan	te	houden.

• Blijf	achter	de	hekken	tijdens	de	
wedstrijd.

• Alcohol	alleen	vanaf	18	jaar	op	de	
club,	ook	als	u	thuis	andere	afspraken	
hanteert.

• (Team)afspraak	is	(team)afspraak

ESPECT	VOOR	ELKAAR

OUD	DEZE	OMGEVING	SCHOON	EN	VEILIG
• Ruim	de	plek	op	waar	uw	kind	heeft	

gespeeld.	Ook	al	ligt	daar	troep	die	je	
niet	zelf	hebt	gemaakt.	

• Lever	gevonden	voorwerpen	in,	bij	het	
clubhuis	

• Meld	onveilige	of	verdachte	situaties.
• Geen	honden	in	het	clubhuis	en	op	het	

terrein	altijd	aan	de	lijn.

Hoe	hou	je	een	 club	met	ruim	1.000	leden	
leuk?	Heel	 eenvoudig:	 als	we	ons	allemaal	
een	 beetje	 aan	 de	afspraken	 houden.	Lees	

hier	deze	 afspraken	 bij	MHC	de	Kikkers	
voor:


