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HOOFDSPONSOR NIJB 
 
Aan de jeugdverenigingen 
 

Eindhoven, 18 februari 2014 
 
Ref.: TvG/2014/11 
 
Betreft: Landelijke open trainingsdag voor spelers geboren in 2004 en 2005 
 
Beste sportvriend, 
 
Op 9 november 2013 hebben we een prachtige dag voor spelers en coaches georganiseerd. 
Met 87 kinderen en 17 coaches is er volop lol beleefd en zijn vrienden gemaakt. Ook hebben 
kinderen en coaches kunnen werken aan hun vaardigheden. De reacties waren zeer positief en 
we zijn dan ook blij dat we de volgende U10-trainingsdag kunnen aankondigen. 
 
Graag nodigen wij via de jeugdverenigingen spelers geboren in 2004 en 2005 en 
clubtrainer/coaches die zich bezighouden met jeugdtrainingen uit voor de volgende open U10-
trainingsdag in het IJssportcentrum Eindhoven, Antoon Coolenlaan 3 te Eindhoven op zondag 1 
juni 2014. In de ochtend van zondag 1 juni vindt een ijstraining plaats van 09:30 tot 11:00 uur. 
Een ieder wordt verzocht om 08:30 aanwezig te zijn. De clubtrainer/coaches worden 
uitgenodigd om mee het ijs op te gaan, waarbij zij kunnen ervaren hoe het is om met stations te 
werken. De ijsbaan wordt tijdens de training opgedeeld in 8 trainingsstations. Wij gaan derhalve 
uit van deelname van maximaal 80 spelers en 8 keepers. Vol is vol. De trainingen worden 
gegeven door de bondscoaches van de juniorenselecties en de talentcoach van de Nationale 
IJshockey Academie (NIJA). Van 11:00 tot 16:00 uur zullen de spelers in toernooivorm in 
gemengde teams wedstrijden spelen.  
 
In de middag wordt de spelers en clubtrainer/coaches een lunchpakket aangeboden. 
 
De doelstellingen van deze U10-trainingsdag zijn (a) het verkrijgen van inzicht in jonge talenten 
ter voorbereiding op selectie voor het nationale U12-team, (b) clubtrainer/coaches inzicht te 
geven op het functioneel werken met stations en oefeningen gericht op de ontwikkeling van de 
basisvaardigheden en (c) in een sportieve ambiance kinderen en clubtrainer/coaches nog 
enthousiaster te maken voor de ijshockeysport. 
 
Wij verzoeken u de betreffende spelers en clubtrainer/coaches van uw club van de landelijke 
open U10-trainingsdag op de hoogte te brengen en te inventariseren welke spelers en 
trainer/coaches van uw club hieraan willen gaan deelnemen. U dient per mail (via 
theo.van.gerwen@nijb.nl) de spelers en clubtrainer/coaches die van uw club willen deelnemen, 
aan te melden. Vermeld daarbij van de spelers de naam, de geboortedatum en het persoonlijke 
e-mailadres en van de clubtrainer/coaches de naam en het persoonlijke e-mailadres. Ook 
kunnen spelers en coaches zich individueel opgeven. 
 
De spelers worden verzocht hun volledige uitrusting inclusief sticks mee te nemen. De trainers 
worden verzocht trainingspak, schaatsen en stick mee te nemen.  
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De eigen bijdrage van de spelers en coaches voor de U10-trainingsdag is EUR 10,00 en dient 
bij binnenkomst contant te worden voldaan.  
 
Wij zien jullie graag meedoen op zondag 1 juni 2014. 
 
Wij danken u op voorhand voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
Nederlandse IJshockey Bond 
 

 
Theo van Gerwen 
Technisch Directeur  
 
C.c. 
Bondscoaches 
Talentcoach 
 
 

 


