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Sportief met Respect

How to:…Shake Hands!
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Shake Hands gaat mee naar het nieuwe seizoen!

Shake Hands bestaat vanaf augustus niet uit 3, maar 4 onderdelen:

1. Vóór de wedstrijd: de ontmoeting met de scheids

2. Vóór de wedstrijd: de ‘line up’

3. Direct na het laatste fluitsignaal: bedankjes

4. In het clubhuis: samen een drankje

Hierna lichten we ze kort toe, gebruik makend van de ervaringen van het vorig seizoen

Nieuw!
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De ontmoeting met de scheids1
Doel: Een korte ontmoeting tussen coaches, aanvoerders en 

scheidsrechters om ervaring en aandachtspunten uit te wisselen

Door wie: Beide coaches, beide aanvoerders en beide scheidsrechters, dus 

maximaal 6 mensen

Voorbeelden: • Even voorstellen!

• Hoe staan de teams in de competitie?

• Heb je veel of weinig ervaring als scheidsrechter? Als coach?

• Waar gaan de scheidsrechters vandaag extra op letten?

• Wat vinden de coaches belangrijk voor deze wedstrijd?

Tijd: Vijf minuten vóór de wedstrijd begint; gedurende ongeveer één 

minuut. Dus vóór de toss, vóór de line up, vóór de yell.

Initiatief: Coaches en scheidsrechters zijn samen verantwoordelijk

Waar: Op het veld, tussen de twee dug-outs
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De line up2
Doel: Een korte ontmoeting met de tegenstander om het ijs te breken!

Door wie: Alle spelers (ook reserves) en beide scheidsrechters

Hoe: Twee start-mogelijkheden:

1. Oplopen vanaf de zijlijn naar het midden van het veld en daar 

een rij vormen;  of

2. Al direct opstellen in een rij bij de middenlijn

De rij bestaat uit alle spelers van thuis-team, de scheidsrechters, 

de spelers van uit-team. Het uit- team loopt eerst langs de 

scheidsrechters en dan langs het thuis team. Als de laatste 

speler van het uit team is gepasseerd loopt het thuis team langs 

de scheidsrechters.

Tijd: Ná de toss, vóór de yell.

Initiatief: Scheidsrechters zijn verantwoordelijk
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Bedankjes3
Doel: Een sportieve afsluiting, óók (juist?) als je hebt verloren

Door wie: Alle spelers, coaches en de beide scheidsrechters

Voorbeelden: Een handdruk of ‘high five’ met ‘goed gespeeld, gefeliciteerd, 

bedankt voor het spelen’ etc.

Tijd: Direct na het laatste fluitsignaal

Initiatief: Alle spelers, coaches en beide scheidsrechters 

Waar: In de buurt van de middenlijn. Een nieuwe line up mág wel, 

maar hoeft niet.



5

Drankje4
Doel: Een langere ontmoeting met je tegenstander

Door wie: Spelers, coaches, én de beide scheidsrechters

Initiatief: De coach (of aanvoerder) van het thuis spelende team neemt 

het initiatief en nodigt het uit spelende team uit voor een 

gezamenlijk drankje in het clubhuis

Tijd: De uitnodiging vindt plaats vóór de wedstrijd.

Het drankje vindt plaats enkele minuten na de wedstrijd, 

maar vóór het eventuele douchen/omkleden (bij jeugd)

Waar: In het clubhuis, liefst zitten beide teams bij elkaar!




