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TAKEN VAN DE IJSHOCKEY SPORTLEIDER 
 
Om ijshockey met een team te kunnen spelen, moet er veel worden georganiseerd. Dit kan 
door verschillende personen gebeuren, zoals de teambegeleider/sportleider, trainer, de 
coach, bestuur, et cetera. In het algemeen regelt de trainer de trainingen en alles op het ijs. 
De zaken buiten het ijs worden veelal geregeld door de teamleider, een 
teambegeleider/sportleider of de coach. Hierna wordt aangegeven wat er zoal geregeld moet 
worden met daarbij een onderverdeling in 3 periodes.  
 
1. Het Voorseizoen: 

 Zonder ijs 

 Met ijs 
2. Het Hoofdseizoen, veelal tevens het wedstrijdseizoen: 

 Trainingen 

 Wedstrijden 

 Andere activiteiten 
3. Het Naseizoen 

 Met ijs en veelal toernooien e.d. 

 Zonder ijs. 
 
Wat moet er zoal geregeld worden tijdens: 
 
1. Het Voorseizoen: 

 Afstemming van de taken met de andere teambegeleiders. 

 Het team samenstellen. 

 Opstellen van gedragsregels. 

 Persoonsgegevens van het team verzamelen, zoals telefoonnummers, medische 
gegevens en dergelijke. 

 Administratieve zaken, zoals contactgegevens, materiaalbeheer en dergelijke. 

 Samenstellen van een begeleidersmap met daarin veel gebruikte (standaard) 
formulieren, zoals telefoonlijsten, blessureformulieren en dergelijke. 

 Organiseren van bijeenkomsten, zoals off-ice trainingen. 

 Vaststellen van de captain en assist captains. 

 Informatiebijeenkomst organiseren voor spelers en ouders. 

 Materialen regelen. 

 IJstrainingen organiseren. 
 
2. Het Hoofdseizoen: 
Voor en tijdens de trainingen: 

 Alle spelers, ouders en teambegeleiders informeren over de trainingstijden. 

 Zorgen dat een kleedkamer beschikbaar is. 

 Trainingsmateriaal, zoals pucks, pilonnen, trainingshesjes en dergelijke. 

 Aanwezigheid van medische begeleiding of Eerste Hulp. 

 Veiligheid op en rondom het ijs. Deuren van de boarding dicht. Geen spelers en 
pucks op het ijs als er geen begeleiders in de buurt zijn. 

 Zorg, vanwege een goede hygiëne, dat alle spelers na het trainen douchen. 

 Het achterlaten van een schone kleedkamer. 

 Opruimen van alle materialen. 
 
Voor en tijdens wedstrijden: 

 Alle spelers, ouders en teambegeleiders informeren over de verzameltijd. 

 Het regelen van vervoer voor de uitwedstrijden. 

 Opvang van de tegenstander en scheidsrechter bij thuiswedstrijden. 



 

3 

 Regelen van kleedkamers. 

 Spelerskaarten en wedstrijdmaterialen, zoals shirts, kousen, waterbidons en 
dergelijke. 

 Aanwezigheid van medische begeleiding of Eerste Hulp. 

 Veiligheid op en rondom het ijs. Deuren van de boarding dicht. Geen spelers en 
pucks op het ijs als er geen begeleiders in de buurt zijn. 

 Bepalen van de opstelling en eventuele tactieken (lijnen, eventueel special plays en 
dergelijke.). Eventueel in overleg met de andere teambegeleiders of trainer. 

 Eventueel een off-ice warming up. 

 Wedstrijddoel bepalen; zoveel mogelijk spelers op het ijs laten spelen of winnen. 

 De opstelling, warming up, het inschieten van de goalie en tactieken met de spelers 
doorpraten. 

 Controle officials. 

 Opstelling doorgeven aan wedstrijd officials. 

 Tijdens de wedstrijd het wisselen van de spelers. 

 Het aanmoedigen, corrigeren en aanpassingen doorgeven. 

 Via de captain contact met de scheidsrechter onderhouden. 

 De pauze gebruiken om te rusten, te motiveren en eventueel aanpassingen door te 
voeren.  

 Evalueer na de wedstrijd met de spelers en met de andere teambegeleiders en de 
trainer. 

 Wedstrijdsheet afwerken. 

 Zorg, vanwege een goede hygiëne, dat alle spelers na de wedstrijd douchen. 

 Het achterlaten van een schone kleedkamer. 

 Opruimen van alle materialen. 
 

3. Het Naseizoen: 

 Evalueren van het afgelopen seizoen, met de spelers, trainer, eventueel bestuur. 

 Gegevens doorgeven (aan volgende teambegeleiders/sportleiders) voor het volgende 
seizoen. 

 Eventueel spelers doorgeven voor nationale selecties. 

 Organiseren en/of deelnemen aan toernooien. 

 Organiseren van naseizoentrainingen. On- en/of off-ice. 

 Spelers, ouders en teambegeleiders informeren over de start van het voorseizoen. 

 Materiaal op orde brengen. 

 Plannen voor het volgende seizoen. Teamsamenstelling, teambegeleiders, 
programma en dergelijke. 

 
Deze opsomming is zeker niet compleet, maar geeft wel aan dat er veel moet worden 
geregeld. Afhankelijk van uw creativiteit kunt u nog veel meer regelen en organiseren.  
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OFF-ICE TRAININGEN 
 
In Nederland is de beschikbaarheid van ijs de beperkende factor voor ijshockey. Nederland 
heeft een beperkt aantal kunstijsbanen, waarvan de meeste ijsbanen slechts ijs hebben 
vanaf eind september tot en met half maart. Terwijl veel andere ijshockeylanden in 
verhouding veel meer ijsbanen hebben en vaak ook een veel langer ijsseizoen hebben.  
 
Om dit tekort aan ijstijd op te vangen kunnen de spelers ook zonder ijs trainen, voor 
ijshockey. Dit heet ook wel off-ice trainen. Dit kan conditioneel zijn, maar ook gericht op 
sticktechnieken. Met een balletje kunnen veel sticktechnieken worden geoefend. Daarnaast 
kunnen er allerlei hulpmiddelen worden gebruikt, zoals een schietplank om de verschillende 
vormen van schieten te oefenen. Een puckladder voor het oefenen van het stickhandelen, 
maar ook pilonnen en dergelijke. Ook kun je in off-ice trainingen werken aan inzicht en 
speltactische elementen. 
 
 

EFFICIENT IJSGEBRUIK (ijstekort) 
 
Naast off-ice trainingen is het ook belangrijk dat het beperkte ijs efficiënt wordt gebruikt. Te 
vaak staan er maar 10 spelers op het ijs. Zeker bij de jeugd kunnen/moeten er bij een 
efficiënte ijstraining minimaal 30 spelers op het ijs staan. Vaak kunnen 2 teams tegelijk op 
het ijs trainen. Hierdoor kunnen beide teams 2 keer zoveel trainen als wanneer zij beiden 
apart met slechts 10 à 15 spelers op het ijs zouden trainen. 
 

 


