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1. Voorwoord
Ik denk dat ik namens veel van mijn (oud)ijshockey vrienden spreek als ik zeg dat ijshockey een grote rol heeft
gespeeld in persoon die we vandaag de dag zijn geworden. Dat we veel in ons leven te danken heb aan onze
mooie sport.
Van levenslange vriendschappen over de hele wereld, van gouden herinneringen van winst, pijnlijke en
leerzame herinneringen van verlies, tot en met het ongekend diepe respect voor de opofferingen van met name
onze ouders door al die jaren heen.
Vandaar dat het me nu heel veel voldoening geeft om m’n droom te verwezenlijken. Mijn droom om een
vereniging op te bouwen om zo veel mogelijk kids hetzelfde te geven waar ikzelf al die jaren zo veel plezier aan
heb gehad.
Een vereniging die compleet is gebouwd ten behoeve van de ontwikkeling van de kids. Niet alleen de ijshockey
technische ontwikkeling, maar ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Als persoon en als sportman,
Zowel fysiek als mentaal.

Deze droom verwezenlijken heeft veel gelijkenissen met het behalen van een kampioenschap, waarbij het team
niet afhankelijk kan en mag zijn van losse individuen, maar moet leunen op een gezamenlijk gedragen filosofie
en strategie. Ik hoop dat dit handboek kan bijdragen om mijn filosofie en strategie uit te leggen en zo breed
mogelijk te kunnen verspreiden.
Als laatste wil ik benoemen dat bijna alles wat hierin te vinden is, al lang en breed bekend is en ik vrij weinig zelf
bedenk. In plaats van het wiel opnieuw uit te vinden probeer ik met name om mezelf te blijven ontwikkelen en
alle onderwerpen die het beste bij ons passen weer over te dragen aan alle geïnteresseerden.
Vandaar ook dat dit document openbaar beschikbaar is. Iedereen die geïnteresseerd is in het nadenken hoe je
sport kan inzetten in de ontwikkeling van kids nodig ik graag uit om een kijkje te nemen in hoe wij onze zaken
proberen te regelen!
Namens de Yeti’s familie, Onur Mete

Dit is de eerste versie van dit handboek en deze bevat tot nu toe:
-
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Onze filosofie
Onze trainingsopzet voor de jeugdteams
De verantwoordelijkheden en taken van de begeleiding
(Als bijlagen) Skills overzichten van de Hockey Canada en Hockey USA jeugdprogramma’s
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2. Onze filosofie
Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen: Onze filosofie heeft niks met ijshockey en het ontwikkelen van
goede ijshockeyers te maken. Onze doelstelling is dat wij kids willen leren dat het leuk is om jezelf uit te dagen
en dat het loont om tijd en moeite in je eigen ontwikkeling te steken. We leren dus eigenlijk wat ‘leren’ in houdt.
Leren dat het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden tijd, moeite, geduld en vooral veel herhaling kost. Maar ook
leren vragen, luisteren, jezelf uitspreken tot en met leren delen en voor jezelf (en voor elkaar) op te komen. Dit
zijn eigenschappen waar de kids hun hele leven profijt van zullen hebben.
Als we maar kunnen zorgen dat kids voldoening halen uit het oefenen en leren van (ijshockey)vaardigheden. Hoe
we merken of onze opzet slaagt? Simpel:
Ervoor zorgen dat kids bij de Yeti’s, maar vooral ook in hun vrije tijd het leuk vinden om zichzelf uit te dagen!

Hoe meer kids thuis stickhandling en schieten oefenen, vrij schaatsen, tot en met afspreken met teamgenootjes
om street-hockey te spelen hoe beter we het doen.

2.1 Het fundament
Het uitspreken van ons doel is één, maar het echte werk volgt natuurlijk daarna. Hoe zorgen we dat dit doel
werkelijkheid wordt? Om te beginnen, moeten we hier 2 zaken voor in onze oren knopen:
-

-

Ontwikkeling gaat bij ieder individu op een ander tempo en in een andere volgorde. Al helemaal bij een
technisch zeer diverse sport als ijshockey. Onze grote uitdaging ligt bij het vinden van de raakpunten
om ieder kind op zijn of haar tempo uit te dagen met plezier en inzet te werken. Dit bereiken we niet
door het niveau/vooruitgang van de kinderen alleen ten opzichte van de groep te beoordelen.
Bij het maken van al onze keuzes moeten we nadenken of het onze filosofie versterkt. Als we willen dat
kids zo veel mogelijk met hun sport bezig zijn moeten we bij alle keuzes binnen de club ons afvragen:
Helpt dit of schaadt dit de inspiratie en motivatie van de kids? Van regelementen en training opbouw,
t/m onderwerpen zoals de voorbeeldfunctie van de begeleiders en de rol van de ouders. Een filosofie
verwatert snel als gemaakte keuzes deze niet weerspiegelen.

Bovenstaande twee onderwerpen hebben met elkaar gemeen dat we altijd op zoek zijn om de beste beslissing
te maken. Dit is wat makkelijker als we ook weten welke pilaren er op dit fundament steunen:
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2.2 De pilaren
Heel simpel gezegd hebben we 3 kernpunten. Plezier, hard werken en respect. Alles wat we doen moet ervoor
zorgen dat het nog leuker wordt om vol overgave met je sport bezig te zijn, zonder daar jezelf of anderen mee in
diskrediet te brengen. Deze drie onderwerpen gaan dan ook hand in hand:
-

-

Plezier: Als kids leuk vinden wat ze doen is de kans dat ze er meer tijd in steken groter. Zowel op de
trainingen, tijdens de wedstrijden als in hun vrije tijd.
Hard werken: Hierin begeleiden en sturen we vanuit de geleverde inzet, niet op het resultaat. Door de
focus geheel te richten op onderdelen die we daadwerkelijk in de hand hebben zoals bijvoorbeeld
werklust, inzet en geduld ipv aandacht aan het resultaat te besteden, zoals goals, assists, winst en
verlies.
Respect: Begrijp ons niet verkeerd leren winnen en verliezen is zowel op persoonlijk, maatschappelijk
als sociaal vlak een belangrijk onderwerp. Wij richten ons hierbij alleen op het aspect dat we ons er niet
door moeten laten afleiden. Dit heet voor ons (zelf)respect: Als we ervoor zorgen dat kids de nadruk
leggen op plezier en hard werken, zowel voor zichzelf, hun teamgenoten, de scheidsrechters als richting
de tegenstanders creëren we op deze manier een gezonde, leerzame omgeving. Dit onderwerp heeft
ten opzichte van een redelijk flexibele opzet een paar strenge regels, waarbij bijvoorbeeld het bewust
pijn doen zowel fysiek als mentaal (pesten etc.) ten strengste verboden is.

Ook weer iets simpeler gezegd: Er is geen mooiere en eerlijkere beloning dan behalen waar je hard voor hebt
gewerkt en er is geen betere inspiratie dan deze beloning!

2.3 Het handboek
Zoals al benoemd, elke steen die we gebruiken in het bouwen van onze club, moet een versteviging zijn van onze
filosofie. Dit handboek dient als basis voor de meest belangrijke en vaakst voorkomende onderdelen hiervan.
Denk hierbij aan hoe we een training opbouwen, een wedstrijddag draaiboek, tot en met taken en
verantwoordelijkheden van alle begeleiders.
Daarom is het ook goed om tot slot te melden dat dit handboek nooit af is. Het zal met de club mee moeten
blijven groeien in zowel kwaliteit als in volledigheid.
Zo kunnen we er samen voor zorgen dat in plaats van dat we afhankelijk zijn van personen, we met de hele club
samen kunnen blijven bouwen vanuit een gezamenlijk gedragen overtuiging: Samen niet voor het eigen gewin of
status, maar samen om alle Yeti’s kids de kans te geven zo veel mogelijk positieve vaardigheden en ervaringen
uit ons mooie spelletje ijshockey te halen.
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3. Ontwikkeling jeugdleden
Wij willen alle kinderen zo goed mogelijk de teamsport eigen laten maken. In de basis is het doel van de trainers
om alle leden zoveel mogelijk ijstijd te gunnen altijd ten gunste van de motivatie (spelplezier) maar rekening
houdend met het fysieke- (blessure risico), mentale – (school) of sociale – (respect) ontwikkeling van de ieder
kind.
3.1.1
Rouleren in een hogere jeugdklasse
In de basis zorgen de trainers voor uitdaging en plezier van de leden tijdens de trainingen van ieder jeugdteam.
Om de groei van de individuele leden en van de samenwerking binnen de teams te optimaliseren willen wij de
mogelijkheid bieden om kinderen bij een hogere jeugdklasse te laten trainen.
Rekening houdend met plezier en uitdaging in de sport en met respect voor de mentale/sociale vaardigheden,
de technische mogelijkheden en de veiligheid van ieder kind.

Om dit mogelijk te maken passen wij de volgende werkwijze toe:
1. De betreffende hoofdtrainers van de U-teams schatten kritisch in of het mogelijk is om een speler een
leeftijdsniveau hoger te laten trainen, daarvoor zullen zij maximaal een periode van 4 weken hanteren
om het kind goed te volgen en een weloverwogen besluit te nemen.
2. Het besluit wordt overeengekomen met het Technisch bestuurslid.
3. Er worden geen toezeggingen gedaan richting de ouders/begeleiders/lid voordat dit met de Technische
commissie is besproken.
4. Er duidelijk aan het kind en aan de ouders en begeleiders gecommuniceerd wordt welk team het
basisteam van het kind is. Dit team zal altijd prioriteit 1 moeten krijgen.
5. Het kind zal het geleerde mee kunnen nemen naar zijn basisteam om zo zijn teamspelers mee te nemen
in deze groei.
6. Bepaald wordt ook om hoeveel extra trainingen het gaat, variërend van 1x per maand tot 1x per week.
7. Technisch bestuurslid informeert het bestuur.
8. Vaste trainer informeert de ouders/het lid/de begeleiders.
9. Als het kind voor een periode van maximaal 4 weken bij een hogere jeugdklasse heeft getraind zullen
beide trainers opnieuw bij elkaar komen om de voortgang te bespreken en de keuze te maken of er op
deze wijze doorgetraind kan worden of dat de intensiteit kan worden verhoogd of verlaagd.
(Bijvoorbeeld elke training 1x p week, 1x p maand etc.)
10. Dit wordt opnieuw gecommuniceerd aan het Technisch bestuurslid
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4. Training opzet
4.1 Leren hockeyen is vooral leren schaatsen!
Bij de U8 en U10 introduceren we kids aan ijshockey en aan alle basiselementen hiervan. Met stip staat hierbij
balans en beweeglijkheid. Met andere woorden: schaatstechniek. Driekwart van alle ijstijd oefeningen zal in het
teken staan van de schaatstechnieken die als basis nodig zijn om andere (puck) technieken beter en sneller eigen
te kunnen maken. Ook bij onze andere jeugdteams blijft dit natuurlijk van groot belang.
Een goede balans en schaatstechniek is een must voor het leren van puck vaardigheden:
- Kwantiteit: Het duurt langer om pucktechnieken te leren beheersen als spelers zich ook moeten
concentreren op hun balans/schaatstechniek.
- Kwaliteit: De controle over het eigen lichaam en de verplaatsing van het lichaamsgewicht spelen een
grote rol in de kracht, gerichtheid en souplesse van puckvaardigheden.
4.1.1

Periode planning

Trainingen plannen we door per periode op specifieke technieken te focussen. Elke 1 à 2 maanden staat een
techniek centraal in de meeste oefeningen, zodat het beoefende materiaal de kans krijgt te nestelen in de
hoofden en in de spieren van de spelers. Om een indruk te krijgen van de basistechnieken kunnen in de bijlages
de ‘skills checklists’ worden bekeken.
4.1.2
Opwaartse spiraal
Een verbetering van schaatstechniek vergroot vanzelf de spelvreugde van de kids:
- Hoe beter je leert schaatsen à hoe vaker/beter je oefeningen kunt uitvoeren.
- Hoe beter je oefeningen kunt uitvoeren à hoe vaker je tijdens wedstrijden in het spel betrokken raakt
- Hoe meer je in het spel betrokken raakt à hoe leuker het is om nog meer aan schaatstechniek te
werken
- Hoe leuker het wordt om aan je schaatstechniek te werken à Hoe beter je leert schaatsen

4.2 S.T.I.C.K
Een ezelsbrug om iedere training en iedere oefening op te baseren:
Simpel Techniek Intensief Communicatie

Kwantiteit

Simpel: Makkelijke oefeningen door middel van 2 à 3 focuspunten van max 6-8 min. De kracht van een goede
training is vooral niet te veel willen doen.
Techniek: Maak duidelijk om welke techniek de oefening draait en gebruik steekwoorden voor de
punten waar de nadruk ligt. Een afstemming met alle coaches qua steekwoorden zorgt dat de kids
daadwerkelijk onthouden waar ze op moeten letten.
Intensief: Max. 6 kids per trainer, waarvan minimaal de helft actief. IJstijd zo effectief mogelijk
benutten betekent zo min mogelijk wachten en zo veel mogelijk actief trainen.
Communicatie: Daal tot ooghoogte, stel (open) vragen ipv te vertellen, laat kids zelf
tot het antwoord komen. Blijf geduldig en positief, heb interactie met iedere speler.
Kwantiteit: De kracht van herhaling. Beoefende stof heeft tijd nodig om te
nestelen tot automatisme. Meerdere varianten per training en meerdere
trainingen per periode benodigd voor daadwerkelijk resultaat.
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4.3 Voorbereiding
Behalve een goede trainingsopbouw is ook de voorbereiding op de dag zelf belangrijk. Hierin ligt de sleutel bij
het minimaal 45 minuten van tevoren aanwezig zijn van alle spelers en begeleiders. Er is tijd nodig om het hoofd
leegte maken, wat een groot effect heeft op de concentratie tijdens en kwaliteit van de training. Daarnaast
speelt de kleedkamer een grote rol om het teamgevoel en sociale ontwikkeling van de kids te verbeteren.

4.4 Keepers
Een laatste punt in de trainingsopzet is dat alle spelers moeten leren hoe het is om te keepen. Dit doen we door
alle spelers minimaal 1 hele week, incl. de wedstrijden te laten keepen. Hierbij krijgen de keepers die week ook
aparte oefeningen om aan de positie en uitrusting te wennen. Nadat alle spelers minimaal 1x zijn geweest
blijven de kids die de positie leuk vinden over het in keepers roulatie schema.
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5. Taakverdeling
5.1 Begeleiders: Iedereen
Een aantal belangrijke verantwoordelijkheden/taken gelden voor alle begeleiders van alle teams.
Ondersteuning
Per team zijn in de kleedkamer altijd minimaal 2 begeleiders aanwezig om te ondersteunen. Hierbij is de
bedoeling dat de kids net als hun ijshockey vaardigheden, ook het zelfstandig voorbereiden/aankleden/uitkleden
moeten leren. Als begeleiding staan we wel allemaal klaar om kids te helpen als ze er zelf niet uit komen. Sleutel
is: eerst zelf laten proberen, daarna helpen door samen te doen!
Voorbeeldfunctie
Onze uitstraling moet altijd bestaan uit positiviteit, geduld, controle, rust. Zowel voor de kids als waar we als club
voor staan. Als we de kids vertellen dat het om plezier, hard werken en respect gaat moeten wij deze waarden
ten alle tijden uitdragen.
EHBO
Bij alle begeleiders moet ten alle tijden bekend zijn wie de EHBO’er is en waar de EHBO-koffer staat. De
veiligheid en gezondheid van de kids is altijd prio nummer 1.
Aandacht
Alle kids moeten zich onderdeel van het team voelen. Makkelijkste manier om dit te bereiken is dat we iedere
keer contact hebben met elke speler. Over ijshockey, school of hobby’s, van open vragen t/m high fives. De kids
moeten op ons kunnen bouwen en vertrouwen en daarnaast luisteren kids beter als we een band met ze
creëren.
Respect
We moeten onze oren en ogen goed openhouden voor zaken als pesten, vals spelen en liegen. Dit zijn
onderwerpen waar alle kids van moeten weten dat dit echt niet de bedoeling is.
Aanwezigheid
Iedereen is 45m voor de training en 1 uur voor de wedstrijd aanwezig. Last minute uitzonderingen daargelaten,
melden we ons een week van tevoren af. Zo kan de training opzet of wedstrijd bezetting hier tijdig op worden
aangepast.
Uitrusting
Alle begeleiders hebben de verantwoordelijkheid te controleren of spelers hun volledige uitrusting aanhebben.
Is dit niet het geval zullen we proberen de spelers, indien mogelijk, hiervan te voorzien. Anders kan en mag er
niet deelgenomen worden aan de training/wedstrijd.
Communicatie
Opvallende zaken, vragen en opmerkingen en vragen/opmerkingen van de kids en/of ouders altijd met de
begeleiding delen. Het is erg belangrijk dat alle begeleiders op de hoogte zijn van bijzonderheden omtrent de
spelers. Daarnaast zijn suggesties om de afgesproken opzet en taakverdeling te verbeteren ook altijd
bespreekbaar.
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5.2 Taakverdeling Begeleiders: Per Rol
Een aantal verantwoordelijkheden/taken zijn verdeeld per rol om trainingen en wedstrijden zo soepel mogelijk
te laten verlopen.
5.2.1
-

5.2.2
-

Hoofdtrainers
Alle trainingen en wedstrijden aanwezig.
Maakt afspraken met de teambegeider(s) over de taken en verantwoordelijkheden.
Beheer keepersschema.
Kleedkamer bespreking na de wedstrijden.
Kids vanuit kleedkamer naar ijs leiden.
Als eerste op het ijs, geeft signaal aan kids zodra ijs gereed is.
Regisseur: Beginnen/eindigen training, tijdig wisselen van oefeningen, water pauzes etc.
Na einde training teambegeleiders ondersteunen in kleedkamer.
Verantwoordelijk voor opruimen van de kleedkamer.
Communiceert voortgang trainingen en ontwikkeling kids met coördinator.

5.2.3
-

Assistent (-trainers)
Voor trainingen en wedstrijden bekend wanneer wel/niet aanwezig.
1 vaste assistent/trainer kleed de keepers aan en uit, inclusief materialen pakken en opruimen.
1 vaste assistent/trainer voorziet en verzamelt de hesjes voor en na de training.
Aan het begin van de training materialen en pucks klaarzetten voor de oefeningen.
Aan het einde van de training materialen en pucks opruimen.
(Indien) nodig reserve voor teambegeleider dan wel hoofdtrainer.

5.2.4
-

Teambegeleiders
Elk team heeft een vaste teambegeleider voor het hele seizoen.
Alle trainingen en wedstrijden aanwezig.
Indien afwezig, zelf een invaller verzorgen met (deze) instructies.
Verantwoordelijk voor aanwezigheid en volledigheid van de EHBO-koffer.
Als laatste uit de kleedkamer (achter de kids aan) en sluit deze af, bij trainingen en wedstrijden.
Waterflessen vullen van de kids en meenemen naar bank en terug.
Tijdens training/wedstrijd voorzien van eventuele benodigdheden zodat trainers op de kids kunnen
focussen.
Tijdens training/wedstrijd kids opvangen bij blessures/straf etc. zodat trainers op alle andere kids
kunnen focussen.
Kids die ijs verlaten positief opvangen en eventueel motiveren of kalmeren, geen ijshockey gerelateerde
informatie/advies geven.

-
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Hoofd Jeugdcommissie (Coördinator)
Opstellen en communiceren van trainingen aan trainers.
Aanwezigheid, voortgang en ontwikkelingen rondom kids bijhouden.
Ondersteunen en begeleiden van trainers/teambegeleiders.
Bij afwezigheid van trainers benodigde aanpassingen in bezetting, taken en verantwoordelijkheden
organiseren.
Klankbord tussen ouders en trainers.
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6. Skills overzichten van de
Hockey Canada en Hockey USA jeugdprogramma’s
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