
ijshockeyclub Cold Play Sharks
Spuibeekstraat 1
2800 Mechelen

mail: info@coldplaysharks.be
tel: +32 15 29 19 91

www.coldplaysharks.be

ijshockey is één van de snelste teamsporten, waarbij je 
vaak lichamelijk contact hebt met de andere spelers: je 
raakt elkaar bij het passeren of botst tegen elkaar op.
Dat is niet verboden, binnen de regels mag dat.
Misschien spelen daarom wel meer jongens dan meisjes 
ijshockey.
ijshosckey speel je in een team. Het team op het ijs 
bestaat uit 1 keeper, 2 verdedigers en 3 aanvallers.

Het spel wordt niet gespeeld met een bal, maar met een 
“puck”. Dat is een zwarte, ronde schijf.
Iedere speler heeft zijn eigen stick, die is gemaakt van 
hout of kunststof. 
Een groot verschil met andere sporten is de manier 
waarop spelers straf krijgen na een overtreding: 
ze kunnen gelijk voor 2 of 5 of 10 minuten naar de 
strafbank worden gestuurd

ijshockey, een snelle teamsport



ijshockey is nog niet zo makkelijk

Voor ijshockey heb je veel dingen nodig: snelheid, 
kracht, je moet tegen een stootje kunnen en je moet 
lang vol kunnen houden.
Natuurlijk moet je ook kunnen schaatsen, snel 
afremmen, versnellen, achteruit schaatsen en 
kleine bochten maken. De controle over je lichaam 
is heel belangrijk, want je moet ook nog technisch 
goed kunnen hockeyen. Bij ijshockey wordt er veel 
en snel gewisseld, dus gelukkig kun je af en toe 
even uitrusten. Voor keepers komt er nog bij dat 
ze ook lenig moeten zijn en snel moeten kunnen 
reageren als de puck hun kant op vliegt. 
Ijshockey is dus een zeer intensieve sport!

COLD PLAY SHARKS

Cold Play Sharks is een Belgische ijshockeyclub.
Onze thuisbasis is Ice Skating Center Mechelen.
Onze focus ligt op jeugdwerking, hierdoor gaat al 
onze aandacht naar uw zoon of dochter.

Onze doelstelling is ijshockey te brengen op het 
hoogst mogelijke niveau in België.

Om met ijshockey te starten

Start to skate , ijshockey

LID WORDEN

Je mag officieel aansluiten bij de Royal Belgian Ice 
Hockey Federation en dus ook bij onze club vanaf de 
leeftijd van 4 jaar, zowel voor meisjes als jongens.

Er zijn twee mogelijkheden om met ijshockey te 
starten bij onze club:

Wil je kennismaken met deze fantastische sport?
Dat kan!
Nieuwe spelers of jongeren die interesse hebben in 
ijshockey en die tussen 4 en 16 jaar oud zijn, kunnen 
terecht in de start to skate, zondagvoormiddag tijdens 
de publieke schaatsbeurt van 10:00 - 11:30.
De les is van 10:00 - 10:40
Na de les kan je je kunsten tijdens de schaatsbeurt nog 
verder laten zien.
Tickets kan je online reserveren via www.iscm.be/nl/
kalender 

Koop je ticket voor de les aan 11 euro.  Hierin zit 
inbegrepen : de volledige schaatsbeurt, je eventuele 
huurschaatsen en de les van 10.00-10.40 uur met de 
begeleiding door de coaches.

Om lid te worden kan je je aanmelden via membership@
coldplaysharks.be om te genieten van de drie gratis 
proefsessies.
Je zal dan uitgenodigd worden voor deze sessies op 
donderdagavond tussen 17:30 - 18:30.

Startersfee : tijdens het eerste seizoen is het voor kinderen 
jonger dan 12 jaar 345€ voor het seizoen.


