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Leefregels OMHC 

 
1. Voel je een OMHC-er. Draag je/uw steentje bij om samen met elkaar de club goed te laten draaien 

en om de sportiviteit, gezelligheid en prestatie in stand te houden. De club maakt ook graag 
gebruik van jouw/uw ondersteuning als vrijwilliger. 
 

2. Team: gedraag je als een teamspeler; scheld niet op je medespelers, op je coach/trainer, op de 
scheidsrechter of op de tegenstander. 
 

3. Wedstrijd: speel het hockeyspel op een sportieve manier. Dat betekent sportief gedrag tegenover 
je medespelers, je tegenstander en tegenover de scheidsrechter. 
 

4. Supporter: moedig op een positieve manier aan en bekijk de wedstrijd vanachter de hekken. Dit 
geldt ook voor de wedstrijden van de mini’s. 
 

5. Reageren op de scheidsrechter: laat de scheidsrechter in zijn of haar waarde, ook als je/u het niet 
eens bent met een beslissing. 
 

6. Coach: maak duidelijke teamafspraken en voorkom agressief gedrag binnen het team. Stel u bij 
een thuiswedstrijd op als gastheer/gastvrouw op voor de tegenpartij. U bent het visitekaartje van 
OMHC, draag dit uit ook naar het team 
 

7. Training: doe op een sportieve en positieve manier mee met de training. Met a-sociaal gedrag 
verpest je het voor je teamgenoten en voor jezelf. 
 

8. Auto: parkeer alleen op de daarvoor bestemde plekken en zorg er altijd voor dat de weg vrij is om 
andere auto’s niet te hinderen. 
Fiets: zet je fiets niet in het looppad naar het complex maar parkeer je fiets in de daarvoor 
bestemde rekken of langs de school. 
 

9. Complex en clubhuis: houd met elkaar het complex netjes. Neem alle eigen spullen mee als je/u 
het veld of de dug-out verlaat. Blikjes en flesjes zijn verboden op het veld. Gooi afval in de 
daarvoor bestemde afvalbakken. 
 

10. Honden: Houd uw/je hond aan de lijn. Ruim zelf de uitwerpselen op als uw/je hond onverhoopt op 
het complex zijn/haar behoefte doet. 


