
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beleid rondom talentontwikkelingsteams IJshockey Nederland 
 
Doelstellingen talentontwikkelingsteams 

- Snel inzicht waar talenten zich bevinden; 

- Eerder inspelen op begeleiding van het talent; 

- Motiveren en enthousiasmeren jonge talenten; 

- Meer, beter en samen trainen; 

- Identificeren van sterke + verbeterpunten (4 S’en); 

- Opbouwen teamspirit. 

Toegevoegde waarde 
Om de talenten te begeleiden dienen we met het programma een 
toegevoegde waarde te hebben op de ontwikkeling van deze talenten. Dit 
gebeurt door middel van: 

- Trainingsfaciliteiten: 

o On ice; 

o Off ice. 

- Spelen van wedstrijden en toernooien; 

- Aanbieden gebruik talentvolgsysteem; 

- Individuele begeleiding; 

- Educatie ouders en spelers; 

- Testen: 

o On ice; 

o Off ice. 

Selectiebeleid 
Selectiebeleid talentontwikkelingsteams U12, U14, U16: 

- Brede selecties; 

- Selecteren op kwaliteiten: 

o Skills, Sense, Soul, Strength in combinatie. 

- U12 elke training 30 spelers, 4 tot 5 goalies; 

- U14 elke training 30 spelers, 4 tot 5 goalies; 

- U16 elke training 25 spelers, 4 goalies. 

- Voor U12 kunnen spelers een jaar jonger worden geselecteerd, mits 
zijn technisch en fysiek sterk genoeg zijn. Te bepalen door 
bondscoaches U12 en de Technisch directeur. Beide moeten 
goedkeuring geven. 

- Voor U14 kunnen uitsluitend jongens worden geselecteerd die voldoen 
aan de leeftijd van U14 

- Voor U16 kunnen uitsluitend jongens worden geselecteerd die voldoen 
aan de leeftijd van U16 

- Voor de U18 kunnen spelers worden geselecteerd die jonger zijn dan 
de benodigde leeftijd, mits zij fysiek en technisch sterk genoeg zijn. Te 
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bepalen door bondscoaches U16, U18 en de Technisch directeur. 
Allen moeten goedkeuring geven 

- Voor de U20 kunnen spelers worden geselecteerd die jonger zijn dan 
de benodigde leeftijd, mits zij fysiek en technisch sterk genoeg zijn. Te 
bepalen door bondscoaches U20, U18 (U16) en de Technisch 
directeur. Allen moeten goedkeuring geven 

-  

Toernooien 
- U12 speelt minimaal 2 toernooien per seizoen. Deelname door 15 

spelers en 2 goalies per toernooi; 

- U14 speelt minimaal 2 toernooien per seizoen. Deelname door 18 

spelers en 2 goalies (12 F, 6 D, 2 G) per toernooi. Per seizoen wordt 

bekeken of toernooideelname per leeftijdsjaar invulling krijgt; 

- U16 speelt 1 toernooi per seizoen. Deelname door 20 spelers en 2 

goalies per toernooi. 1 trainingskamp, 25 spelers en 4 goalies; 

- Gestreefd wordt naar een break-even-situatie met betrekking tot 

kosten en baten. 

Junikampen 
- U12 2 separaat georganiseerde dagen met verschillende groepen. 

Aantallen 30 spelers, 4 goalies per dag; 

- U14 30 spelers, 4 goalies, on- en off-ice trainen en testen; 

- U16 30 spelers, 4 goalies, on- en off-ice trainen en testen. 

Scouting en selectie 
- Evaluatie individuele spelers bij trainingen op 4 S‘en; 

- Evaluatie bij wedstrijden met name gericht op Sense; 

- Evaluatie bij toernooien gericht op 4 S’en. 

- Scouting bij wedstrijden in competitie, Super Sunday en Finaledag 

Jeugd 

- U14- en U16-selectie worden opgemaakt door coaches en technisch 

directeur naar aanleiding van ervaringen met spelers in het verleden. 

Eventueel kunnen clubs via de technische commissie spelers 

aanmelden als deze binnen de vereniging een substantieel 

ontwikkeling hebben doorgemaakt. Aanmelden kan via de mail aan de 

technisch directeur. Na aanmelding zal gekeken worden naar een 

uitnodiging voor een volgende training van betreffende selecties; 

- Selectie U12 wordt opgemaakt door technisch directeur naar 

aanleiding van scouting U10-dagen. Daarnaast worden alle 

verenigingen proactief gevraagd toevoegingen te maken op de initiële 

lijst door spelers vanuit de verenigingen op te geven. 

Jaaropdrachten 
- Alle talentontwikkelingsteamcoaches  en goaliecoaches dienen te 

werken met jaaropdrachten. Per training zullen verschillende thema’s 

uit deze jaaropdrachten behandeld worden en vooraf jaarlijks bepaald. 

Dit in samenwerking met technisch directeur; 

- Na elke training worden spelers en oefenstof geëvalueerd; 
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- Tweemaal per jaar wordt overleg gepleegd over vooruitgang spelers 

individueel en team in zijn geheel; 

- Streven is per team 2 trainers, 1 goaliecoach, 1 begeleider, 1 manager 

te hebben; 

- Staf werkt volgens functieomschrijving en takenlijst. 

Financieel 
Gezien de financiële mogelijkheden is IJshockey Nederland genoodzaakt de 
talentonwikkelingsteams zo veel mogelijk kostendekkend te laten opereren. 
Derhalve zullen voor trainingen, toernooien en kampen eigen bijdrages 
worden gevraagd. Het streven is in de kosten-baten break-even te spelen over 
de totale nationale teams. 
 
Commitment 
Naast de individuele begeleiding en ontwikkeling van het talent is het voor 
IJshockey Nederland extreem belangrijk de commitment te genereren voor 
nationale team programma’s. Naast de individuele begeleiding is het van groot 
belang dat er een teamontwikkeling plaats heeft. Spelers van U12, U14, U16 
zullen uiteindelijk doorgroeien naar spelers voor U18, U20, NMT, NVT. Het 
spreekt voor zich dat juist in deze teams het teambelang het individuele 
belang ontstijgt. Juist die teamsfeer en saamhorigheid zorgen voor succes op 
lange termijn. Spelers zullen daarom waar mogelijk sterk worden beloond voor 
de commitment aan het programma. Het spreekt voor zich dat de 4 S’en 
binnen dit geheel ook een grote invloed hebben op de uiteindelijke keuze. 
 
Bij trainingen van de T.O.T wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
betreffende competities (U12, U14 en U16). Dit lukt i.v.m. de planning niet 
altijd. Mocht een competitiewedstrijd samenvallen met een training van een 
betreffende T.O.T, dan dient de speler altijd voorrang te verlenen aan zijn of 
haar competitiewedstrijd. De speler wordt dan niet verwacht bij zijn of haar 
T.O.T te verschijnen. Let op; het gaat hier dus uitsluitend om wedstrijden van 
dezelfde leeftijdsgroep. Het gaat hier ook om wedstrijden die samenvallen met 
de training wat datum en tijdstip betreft. Mocht de wedstrijd later vallen dan de 
training, dan wordt samen met de coaches gezocht naar een afspraak over 
deelname of gedeeltelijke deelname aan de training. 
 
 
Kernwaardes 

- Excelleren: 

o Het beste uit jezelf halen; 

o De wil hebben om je grenzen te verleggen. 

- Samen: 

o Het team is heilig. Het team bestaat uit spelers en begeleiding. 

Bouwen aan één oranje, bouwen aan het oranjegevoel; 

- Respect: 

o Respect voor je medespeler; 

o Respect voor je begeleider; 

o Respect voor je tegenstander; 

o Respect voor jouw sport; 

o Respect voor het nationaal programma; 

o Respect voor jezelf. 

 


