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1.  missie 
 
LHC Roomburg is dé hockeyclub van Leiden en combineert de verbondenheid 
van een familieclub met de gezelligheid van een vriendenclub. Wij richten ons 
zowel op breedtesport als op topsport. Bij LHC Roomburg leer je zowel qua 
techniek als qua spelinzicht goed hockeyen. LHC Roomburg neemt daarnaast 
haar sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid; iedereen participeert 
en voelt zich er veilig en thuis. Kortom “Samen sterk in hockey!” 

 

2.  Waarden 
 
 sportiviteit 
 verbondenheid 
 verantwoordelijkheid 
 (sociale) veiligheid 

 

3.  Gedragsregels 
 
 Wij zijn sportief 
 Wij zijn een team met elkaar 
 Wij gedragen ons netjes naar de scheidrechter 
 Wij houden de club heel en schoon 

 
Wij zijn sportief 

 Wij zijn aardig voor onze teamgenoten en tegenstanders tijdens trainingen 
en wedstrijden.  

 Wij zeggen ‘sorry’ als we een ander per ongeluk pijn doen en helpen spelers 
die gevallen zijn overeind. 

 Wij houden ons aan de spelregels.  
 Wij moedigen elkaar aan. 
 Wij geven de tegenstanders en de scheidsrechters na de wedstrijd een hand 

om te bedanken. 



 

 Wij drinken samen met de tegenstander na de wedstrijd een 
drankje. 

 De aanvoerders geven elkaar en de scheidsrechter bij de toss een hand. 
 Toeschouwers gedragen zich sportief langs de lijn.  
 De coach geeft het team aanwijzingen, de toeschouwers moedigen aan.  

 
Wij zijn een team met elkaar 

 Wij komen op tijd naar de training en de wedstrijden.  
 Wij helpen de keeper bij het dragen van de keepersspullen. 
 Wij zorgen voor de teamspullen 
 Wij vallen in bij andere teams als ze ons nodig hebben. 
 Wij fluiten als we zijn ingedeeld. 
 Wij zorgen dat iedereen het naar zijn/haar zin heeft. 
 Wij gaan respectvol met elkaar om en helpen elkaar als dat nodig is. 
 Wij doen als team de elftalhulpdienst (EHD). 
 Alle ouders hebben bardienst en rijden een aantal keer per jaar bij 

uitwedstrijden.  
 
Wij gedragen ons netjes naar de scheidsrechter 

 Wij luisteren naar de scheidsrechter.  
 Wij vragen netjes om uitleg als we een beslissing niet begrijpen. 
 Wij accepteren dat de scheidsrechter beslist. 

 
Wij houden de club heel en schoon 

 Wij laten de dug-out netjes achter. 
 Wij ruimen na de training samen de trainingsmaterialen op. 
 Wij gooien afval in de prullenbak en brengen de rest terug naar de bar. 
 Wij zitten alleen aan onze eigen spullen.  
 Wij laten de kleedkamers netjes achter. 

 
 

4.  Gedragsregels voor de toeschouwers 
  

Wij verwachten dat de toeschouwers van onze eigen teams en de toeschouwers van 
de teams die op bezoek zijn sportief zich gedragen. Bij de koffiemunten wordt een 
kaartje uitgedeeld met de supporters-regels van LHC Roomburg. 
 
een échte supporter: 
 is positief 
 moedigt aan 
 laat het coachen over aan de coach  
 respecteert de beslissing van de scheidsrechter 

 
Toeschouwers die zich langs de lijn niet sportief gedragen worden daar op 
aangesproken door andere ouders, de coach, de juniorencommissie, de technische 
commissie of het bestuur.  
 



 

5.  Teamafspraken 
 

Aan het begin van elk seizoen worden een aantal teamregels afgesproken met het 
hele team. Het team mag hierover zelf beslissen. Er worden afspraken gemaakt 
over:  

 Afmelden voor een wedstrijd of training. Bij wie, wanneer en hoe? 
 Wat verwachten wij van onze toeschouwers? Wat vinden we wel en niet 

leuk? 
 
Wat? Consequentie 
te laat afmelden voor de training 1e keer: 1e helft op de bank bij de volgende 

wedstrijd 
2e keer: eerstvolgende wedstrijd op de bank 

te laat op de training 
 

1e wissel bij de eerstvolgende wedstrijd 

niet afmelden voor een training  1e keer: 1e helft op de bank bij de volgende 
wedstrijd 
2e keer: eerstvolgende wedstrijd op de bank 

drie keer niet trainen met afmelding 1e keer: 1e helft op de bank bij de volgende 
wedstrijd 
2e keer: eerstvolgende wedstrijd op de bank 

te laat voor een wedstrijd  
niet afmelden voor een wedstrijd  

 
 

6.  Consequenties ongewenst gedrag  
 

Als je je bij Roomburg niet aan de regels houdt heeft dat een consequentie. Welke 
consequentie dat is hangt af van wat je gedaan hebt.  

 Wanneer je je tijdens de training of wedstrijd ook na een waarschuwing niet 
aan de regels houdt, kan de trainer of coach besluiten je op de bank te 
zetten. Wanneer dit gebeurt, wordt de lijncommissaris betrokken. De 
lijncommissaris heeft dan een gesprek met jou en je ouders om je de regels 
nog een keer uit te leggen. 

 Wanneer je je meer dan eens niet aan de regels houdt of wanneer je een 
ander in gevaar brengt dan kan de juniorencommissie besluiten dat je één of 
meerdere wedstrijden niet mag hockeyen. Dit wordt altijd met jou en je 
ouders besproken. 

 Wanneer je niet op komt dagen voor een fluitbeurt, veegdienst of 
elftalhulpdienst word jij of jouw team ingedeeld voor een extra fluitbeurt, 
veegdienst of elftalhulpdienst.  

 Als je het veld, de kleedkamer of het clubhuis niet netjes achter laat dan 
krijg je als team een extra elftalhulpdienst.  

 Als je schade veroorzaakt aan de club of materialen moeten jij en je ouders 
die schade terug betalen. 

 



 

7.  Consequenties ongewenst gedrag bij de training of 
wedstrijd 
 
 Wanneer een speler zich bij de training of een wedstrijd niet aan de 

gedragsregels houdt, krijgt de speler een waarschuwing. De trainer/coach 
herhaalt de regel en geeft de speler duidelijk de opdracht zich aan de regel 
te houden. Wanneer de speler nog steeds niet het gewenste gedrag 
vertoont, zet de trainer/coach de speler op de bank. De trainer/coach 
bepaalt zelf hoe lang de speler op de bank zit.  

 De trainer/coach meldt een speler die herhaaldelijk ongewenst gedrag 
vertoont bij de TC junioren of de lijncommissaris. De TC junioren of de 
lijncommissaris voert een gesprek met de speler en de ouders en legt de 
gedragsregels nog een keer uit.  

 Wanneer een speler voor de tweede keer bij de TC junioren of de 
lijncommissaris gemeld wordt, wordt de speler besproken in de 
juniorencommissie. De juniorencommissie kan besluiten een speler voor één 
of meerdere wedstrijden niet op te laten stellen. De juniorencommissie 
voert een gesprek met de ouders en de speler waarin het besluit toegelicht 
wordt.  

 Wanneer een speler tijdens de wedstrijd zeer onsportief gedrag vertoont dat 
niet door de scheidsrechter bestraft wordt, kan de coach besluiten dit te 
melden bij de juniorencommissie. De juniorencommissie kan besluiten de 
speler voor één of meerdere wedstrijden niet op te laten stellen. De 
juniorencommissie bespreekt de sanctie met de ouders en de speler.  

 Wanneer een speler voor of na een wedstrijd ongewenst gedrag vertoont of 
wanneer de fysieke of sociale veiligheid van een ander in het geding is, kan 
de coach besluiten dit te melden bij de juniorencommissie. De 
juniorencommissie kan besluiten de speler voor één of meerdere 
wedstrijden niet op te laten stellen. De juniorencommissie bespreekt de 
sanctie met de ouders en de speler.  

 
 

8. Tuchtcommissie 
 

Bij ernstig wangedrag kan het bestuur een lid voor dragen aan de tuchtcommissie.  
De tuchtcommissie neemt een besluit op basis van het tuchtreglement. 
(Roelof) 

- Gele rode kaarten 
- Bijv: diefstal, vandalisme, wangedrag 

 
 
 


