
Op 18 april wordt tijdens het WK een coach clinic gegeven 
door een groot aantal internationale topcoaches en 
gastsprekers. Gedurende de gehele dag zal gesproken worden 
over een groot aantal belangrijke onderwerpen bij het trainen 
en coachen van (jeugd) ijshockeyspelers. 
Met gepaste trots presenteren wij het programma en dagindeling 

• De filosofie van een club/vereniging 

• Power skating 

• Coachen en trainen van goalies 

• Praktijk clinic power skating (op en langs het ijs) 

• Praktijk clinic goalie coaching (op en langs het ijs) 

• IJshockey bekeken vanuit een internationaal perspectief  

• Sportpsychologie voor jonge spelers 

• Videoanalyse voor alle coaches 

U kunt zich opgeven, door een mail te sturen naar theo.van.gerwen@nijb.nl. Na 
betaling van het deelnamebedrag ad. EUR 22,50 op bankrekeningnummer  
IBAN NL33INGB0455541108 ten name van de Nederlandse IJshockey Bond onder 
vermelding van uw naam en coach clinic WK, ontvangt u een bevestiging van uw 
deelname aan de coach clinic op 18 april 2015 

Kosten € 22,50  
Inclusief: 
• 8 workshops 
• Koffie/thee 
• Lunch 
• Diner 
• WK wedstrijd NED-GB 

Mede dankzij bijdrage sponsor 
kunnen we de bijdrage limiteren tot 

€22,50 

IJSHOCKEY BOND

18 April 2015 Internationale Coach Clinic 
Inclusief  wedstrijd NED-GB tijdens WK in Eindhoven

Peter Sundstrom

Mikael Wernblom



08:45 – 09:00 Ontvangst van de deelnemers 
09:00 – 09:45 
Presentatie: Filosofie van een club/vereniging 
U krijgt inzicht in het belang van een duidelijke visie voor uw club. Wat is het belang van een heldere zienswijze en hoe 
stelt u deze op? 
Presentator: Peter Sundstrom, Theo van Gerwen 
09:45-11:00 
Zaal 1 
Voor speler coaches/trainers 
Presentatie Powerskating 
Schaatsen is DE belangrijkste vaardigheid voor de ijshockeyspeler. Met de juiste training kun je spelers op alle leeftijden 
technisch beter leren schaatsen. Joachim Ahlgren is in Zweden een autoriteit op het onderdeel powerskating. Hij geeft 
handige adviezen en tips hoe zelf  powerskating in je training toe te passen 
Presentator: Joachim Ahlgren 
09:45-11:00 
Zaal 2 
Voor goaliecoaches 
Presentatie goalie training 
U krijgt inzicht als goaliecoach hoe een wedstrijd te analyseren en van daaruit de jonge goalie te helpen in de training te 
verbeteren. Ook wordt aandacht besteed aan met name het coachen van goalies 
Presentator: Mikael Wernblom 
11:15 – 12:30 
Voor speler coaches/trainers 
Praktijk clinic 
Na de theoretische kennis overdracht zal op het ijs een demonstratie gegeven worden over de toepassingen van power 
skating. U als deelnemer kunt langs de kant of  op het ijs meekijken met verschillende oefenvormen 
Presentator: Joachim Ahlgren 
11:15 – 12:30 
Voor goaliecoaches 
Praktijk clinic 
Na de theoretische kennis overdracht zal op het ijs een demonstratie gegeven worden over de toepassingen van goalie 
technieken. U als deelnemer kunt op het ijs meekijken met verschillende oefenvormen 
Presentator: Mikael Wernblom 
12:30 - 13:30 
Lunch 
U kunt genieten van een door de organisatie geserveerde lunch met soep, broodjes, koffie, thee en melk. 
13:45 – 14:45 
Presentatie ijshockey bekeken vanuit een internationaal perspectief  
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende internationale ijshockeyculturen. Waarmee 
onderscheiden zich landen als Canada, Amerika, Rusland, Finland, Zweden? Welke cultuur spreekt u het meeste aan en 
hoe kunt u dit gebruiken in uw eigen coach omgeving. 
Presentator: Peter Sundstrom 
14:45 – 15:00 
Break 
15:00 – 16:00  
Sportpsychologie 
U krijgt inzicht in de resultaten van een onderzoek wat is uitgevoerd over een groot aantal jeugdijshockeyers. Het 
onderzoek geeft inzicht over hoe de gemiddelde jeugdijshockey denkt over zelfvertrouwen, motivatie, concentratie en 
zelfreflectie. Tevens krijgt u in zicht in hoe u als trainer/coach op een eenvoudige manier uw spelers beter kunt 
voorbereiden op training, wedstrijd en seizoen 
Presentator: Jeremi Mast (Student Sportpsychologie aan de HvA) 
16:00 – 17:00 
Videoanalyse, de assistent coach van de toekomst. 
Presentatie over de opkomst en het belang van videoanalyse en de bijdrage voor opleiding en tactiek in de ijshockeysport. 
Is videoanalyse alleen bedoelt voor de coaches en trainers van profteams of  is dit bij uitstek ook geschikt voor 
bijvoorbeeld de jeugdopleidingen? Er wordt gekeken naar de jeugd van tegenwoordig en de invloed van moderne media 
waardoor deze jeugd erg visueel is ingesteld en hoe je als trainer gebruik kunt maken van deze tools. 
Presentator: Nac Sports 
17:00 – 18:00 
Avondeten 
U krijgt een oer-Hollandse stamppot aangeboden. Tijdens het buffet de gelegenheid informeel met collega’s en 
gastdocenten door te praten over de verschillende onderwerpen van de dag 
18:00 – 18:15 
Presentatie bondscoach NL team 
U krijgt informatie over de speelwijze en uitdagingen van het Nederlands team voorafgaande aan de wedstrijd NL – GB 
Presentator: Chris Eimers 
19:50 – 20:10 
Warm up NED-GB 
20:30 Aanvang wedstrijd NED-GB


