
 
 

Inschrijvingsprocedure RBIHF  
 
De inschrijvingen gebeuren online via de website van  https://www.rbihf.be.  
Hier kan u uw inschrijving voor het nieuwe seizoen bevestigen en uw medische fiche downloaden waarmee u langs 
de huisarts gaat voor de jaarlijkse medische controle.  Eenmaal dit document volledig is ingevuld door de 
huisarts en ook door u (en een ouder/voogd voor minderjarige leden) is ondertekend in het daartoe voorziene vakje 
rechts bovenaan (niet vergeten!), zendt u dit via e-mail naar het clubsecretariaat secretary@phantoms.be of u 
bezorgt dit aan uw teammanager. M.a.w. een scan of foto (met uw smartphone) van het ingevulde document 
volstaat. Het originele document bezorgt u dan achteraf aan uw teammanager. 

Stap 1: Inloggen  
Ga naar de website van de Koninklijke Belgische IJshockey federatie https://www.rbihf.be . 
Klik rechtsboven in de pagina op de link ‘My RBIHF.be‘. 
 
Indien u uw ‘login’ vergeten bent, kan u een nieuwe aanvragen. Indien het toch niet lukt via de RBIHF-website in te 
schrijven, stuur dan een mailtje naar secretary@phantoms.be. Voeg een digitale pasfoto in JPG-formaat erbij als 
bijlage indien de speler van jeugdreeks verandert. Voor een nieuwe (eerste) inschrijving dient er buiten de medische 
fiche ook een kopie van de identiteitskaart en pasfoto te worden afgeleverd. Niet-Belgische spelers dienen extra 
documenten in te vullen en nemen best contact op met het secretariaat. 

 

Stap 2: Controle van de persoonlijke gegevens. 
Klik op ‘My profile’ en vervolgens op ‘personal details’ 
Na controle van de persoonlijke gegevens druk je op submit. 
Check zeker of je foto nog in orde is. 
 

 



 
 

 

Stap 3: My membership 
Pas wanneer je ‘personal information status OKAY’  is kan je u aanmelden via ‘my membership’. 
Bij ‘function’ selecteer je de categorie waarin je gaat spelen. Indien je speelt bij een jeugdcategorieën selecteer je 
gewoon ‘player’. 
 

 

Nadat je confirm application heb je gedaan kan je uw application form downloaden en afdrukken. 

 

Kruis zeker alle bulletpoints aan op het aanmeldingsformulier vooraleer u dit doorstuurt of afgeeft aan uw 
teammanager. 

Om op tijd speelgerechtigd te zijn is het belangrijk om dit document tijdig binnen te leveren. 

De club stuurt het document pas op naar de RBHIF na betaling van het lidmaatschap. 

 


