
Van de Bestuurstafel – Top 10 Clubregels HC Berlicum 
 

Als bestuur hebben we geconstateerd dat er regelmatig incidenten plaatsvinden, 

zowel op de velden van HC Berlicum als ook op de velden van clubs die wij 

bezoeken tijdens uitwedstrijden. Wij hebben derhalve als bestuur gemeend om een 

aantal regels in te voeren met ingang van het nieuwe seizoen, 2013-2014. 

  

Als bestuur verwachten wij dat al onze teams deze regels zullen respecteren en zich 

ook volgens deze regels zullen gedragen. Tevens verwachten wij dat men anderen, 

spelers, ouders, bezoekers, op hun gedrag aanspreekt als dit in strijd is met onze  

10 Clubregels. 

  

Hieronder vinden jullie onze 10 Clubregels: 

 

1) Zorg dat je trots kunt zijn op HC Berlicum en op jezelf. Behandel iedereen met 

respect en gedraag je als sportieve teamspeler of toeschouwer.  

2) Als coach geef je het voorbeeld met sportief gedrag naar tegenstander en 

scheidsrechters. Je treedt corrigerend op als je spelers zich onsportief 

gedragen of zich niet aan het clubreglement houden.  

3) Als toeschouwer zogenaamd mee-coachen en meefluiten doe je niet bij HC 

Berlicum. 

4) Laat de scheidsrechter in zijn of haar waarde, ook als je het niet eens bent 

met de beslissing.  Realiseer je dat zowel bij spelers als bij scheidsrechters 

verschil in ervaring en aanleg aanwezig is.  

5) Je scheldt nooit, niet naar de scheidsrechter, niet naar de tegenstander en 

ook niet naar je team- of clubgenoten.  

6) HC Berlicum heeft een prachtige accommodatie. Zorg ervoor dat dit zo blijft 

en houd het hele terrein schoon en vrij van glas. Drinken mag, opruimen 

moet!  

7) Ga verantwoordelijk en zuinig om met onze clubmaterialen. Anderen willen er 

ook graag gebruik van kunnen blijven maken. 

8) Houd je aan de N.O.C./N.S.F. gedragsregels voor teambegeleiders zoals 

gepubliceerd op de KNHB website, www.knhb.nl. 

9) Houd je hond aan de lijn en zorg ervoor dat niemand er last van heeft. Ruim 

dus direct de uitwerpselen op indien je hond onverhoopt op het complex 

zijn/haar behoeften heeft gedaan.  

10) Het is normaal als je iemand vriendelijk aanspreekt op het  respecteren van 

een clubregel.  

 

Binnenkort kunnen jullie deze top-10 regels ook op onze website en op de  

tv-toestellen in ons clubhuis vinden. Tevens zullen wij een bord tegen het clubhuis 

plaatsen, zodat deze regels voor iedereen zichtbaar zijn, dus ook voor bezoekers.  

 

 

http://www.knhb.nl/

