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WAT MAAKT IJSHOCKEY ZO AANTREKKELIJK VOOR KINDEREN? 
 
De voordelen voor kinderen zijn talrijk. Ze leren technieken die hun behendigheid, kracht en 
coördinatie verbeteren. IJshockey kan ook een rol spelen bij het ontwikkelen van het 
zelfvertrouwen, gevoel van eigenwaarde, sportiviteit en het samenwerken met anderen. Het 
plezier voor de spelers begint zodra ze het ijs opstappen en wordt vergroot naarmate ze meer 
spelen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen om de volgende redenen gaan ijshockeyen: 
 

1. Sociale acceptatie. 
2. Sensatie. 
3. Ambitie. 
4. Succes. 

 
1. Sociale acceptatie 
 
Kinderen hebben behoefte aan een goede en hechte relatie met hun vriendjes, 
teamgenoten, teambegeleiders en trainers/coaches. Zij willen geaccepteerd worden als lid 
van de groep en gewaardeerd worden door hun teamgenootjes en veel plezier hebben. Zij 
hebben plezier in: 

 Het maken van vrienden. 

 Spelen met vrienden en teamgenoten. 

 Samen zijn en samen dingen doen.  
 
2. Sensatie 
 
Kinderen genieten van de snelheid en het wedstrijdelement dat ijshockey biedt.  
 

 De opwinding en de snelheid van een wedstrijd. 

 De sensaties om onderdeel van een team te zijn. 
 
3. Ambitie 
 
Kinderen willen uitblinken in het spelen van ijshockey. Zij willen heer en meester zijn over de 
vaardigheden van het spel en een goede ijshockeyspeler zijn. Zij willen: 

 Hun vaardigheden verbeteren. 

 Nieuwe vaardigheden leren. 

 De beste zijn. 
 
4. Succes 
 
Kinderen willen graag herkenning en waardering krijgen voor hun prestaties. Zij willen 
beloningen ontvangen en bekend worden als een ijshockeyspeler. Zij willen graag: 

 Winnen. 

 Erkenning voor het goede spel. 

 Trofeeën ontvangen. 
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ONTWIKKELINGSGEBIEDEN 
 
Een positieve en goede band met de spelers is nodig om er zeker van te zijn dat de sporters 
optimaal hun sport kunnen beoefenen. Daarbij stellen begrip van het niveau van de 
ontwikkeling van een speler op lichamelijk, geestelijk, sociaal en emotioneel vlak en van de 
mogelijkheid om deze ontwikkeling te begeleiden u beter in staat om een goede en duurzame 
relatie met een speler op te bouwen. Er zijn vier hoofdgebieden in de ontwikkeling: 
 

 Lichamelijk : lengte, kracht en gewicht 
 Geestelijk      : denken en begrijpen 
 Sociaal       : omgang met de ander 
 Emotioneel    : gevoel en houding 

 
Lichamelijke ontwikkeling 

 

De lichamelijke ontwikkelingen betreffen de veranderingen op het lichamelijke vlak. De 
lichamelijke ontwikkeling wordt gemeten naar: lengte, gewicht, lichaamsbouw, kracht, 
uithoudingsvermogen, lenigheid, graad van lichamelijke rijpheid, motoriek (oog-hand, oog-voet 
coördinatie), lichamelijke gezondheid en lichaamsverhoudingen. 
 
Geestelijke ontwikkeling 

 

Geestelijke ontwikkeling betreft het denkvermogen en het begripsvermogen en heeft te maken 
met: geheugen, waarneming, taal, informatieverwerking en denkvermogen. Al deze mentale 
aspecten zijn van invloed bij het nemen van beslissingen en het begrip van de spelregels en 
de teamregels. 
 
Sociale ontwikkeling 

 

Sociale ontwikkeling gaat over de mogelijkheid efficiënt te handelen met en tussen anderen. 
Gewenst sociaal gedrag houdt in: het kunnen omgaan met teamgenoten, coaches en ouders 
en het in ere houden van team- en clubregels. In een teamsport, zoals ijshockey, moeten de 
sportbeoefenaars hun rol in het team begrijpen. 
 

Emotionele ontwikkeling 

 

De emotionele ontwikkeling is het deel van de persoonsontwikkeling dat te maken heeft met de 
mogelijkheid om emoties te uiten en/of te beheersen. Bijvoorbeeld voor een belangrijke 
wedstrijd moeten spelers hun onrust en nervositeit kunnen beheersen. Ook in een frustrerende 
situatie, zoals het oplopen van een per ongeluk veroorzaakte straf of bij ruw spel van de 
tegenstander is het belangrijk voor spelers dat zij zich rustig houden en ordelijk gedrag 
vertonen. 
 
REALISEER U! 
Hoewel de vier ontwikkelingsgebieden nauw verweven zijn, kunnen er grote individuele 
verschillen zijn op het ontwikkelingsniveau van elk gebied apart. Er zijn verschillen in de 
ontwikkeling tussen de spelers onderling en er zijn verschillen in ontwikkeling in de vier 
ontwikkelingsgebieden bij iedere speler zelf. 
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Figuur 1.: Laat zien, dat de totale ontwikkeling van de speler wordt beïnvloed door het 
onderling verband tussen de diverse ontwikkelingsgebieden. 
 

 

GROEI- EN ONTWIKKELINGSPERIODEN 
 
Iedere groei- en ontwikkelingsperiode heeft zijn eigen kenmerken. Als u de kenmerken van 
deze verschillende ontwikkelingsstadia kunt herkennen dan bent u in staat om beter in te 
spelen op het gedrag en reacties van uw spelers en de omgang met uw spelers. In de 
opleiding IJshockey Sportleider 3 wordt hier uitgebreider op ingegaan. In deze IJshockey 
Sportleider 1-opleiding worden  de volgende 5 groei- en ontwikkelingsperioden besproken: 
 
Kleuter         4 -   6 jaar 
Lagere schoolleeftijd    6 - 11 jaar 
Prepuberteit         11 - 13 jaar 
Puberteit                 14 - 16 jaar 
Adolescentie               17 - 19 jaar 
 
  



 

5 

Kleuter (4-6 jaar) 
 
Hoofdkenmerken: 
 

 Weinig lengtegroei. In verhouding tot het lichaam te korte armen en benen. Ze 
hebben een kleuterbuik. 

 De spelertjes zijn snel uit balans. 

 Weinig kracht en uithoudingsvermogen. Kleuters kunnen niet lang en intensief bezig 
zijn. 

 Op zichzelf gericht, egoïstisch. De wereld draait om henzelf, dus weinig sociaal 
voelend. Kleuters zullen de puck niet afstaan en zijn nog niet tot teamspel in staat. 

 Hebben een eigen fantasiewereld en doen graag spelletjes. 

 Zijn snel afgeleid. Willen dan ook veel variatie. 

 Geen verschil in ontwikkeling tussen jongens en meisjes. 

 Hoewel de kleuter sterk afhankelijk is van de verzorging van volwassenen, wil hij/zij 
toch zelfstandig zijn. 

 

Aanwijzingen voor de teambegeleider/sportleider: 
 

 Laat de kinderen niet langdurig intensief bezig zijn en geef ze de nodige rust tussen de 
oefeningen.  

 Dit is een belangrijke fase om veel aandacht aan de schaatstechniek en balans te 
besteden. 

 Probeer zoveel mogelijk in korte spelvormen te doen. Zie ook het Learn to Play-
programma in de opleiding IJshockey Sportleider 2. 

 Doe niet te lang hetzelfde en breng variatie aan. 

 Ontwikkel eigen spelregels voor deze leeftijdsgroep en leer ze rekening te houden met 
elkaar. Onthoud echter dat ze niet in staat zijn om in teamverband te spelen. 

 Probeer u in te leven in de fantasiewereld van de kleuter en help hem van daaruit een 
juiste kijk op het spel te geven. Maak gebruik van "spelvorm", bijvoorbeeld "maak je zo 
klein als een kabouter". 

 Jongens en meisjes kunnen in één groep trainen en spelen. 

 Kom tegemoet aan de drang naar zelfstandigheid.  

 Leer de speler zelf zijn sportkleding aan te trekken, help hem alleen dáár waar het 
nodig is. 

 Laat de speler merken dat als je boos bent, dat hij/zij dan niet helemaal slecht is en laat 
boosheid niet te lang duren. Zij zijn meestal snel vergeten waarom u boos was. 

 
 
Lagere schoolleeftijd (6-11 jaar) 
 
Hoofdkenmerken: 
 

 De lagere schoolleeftijd is de meest beïnvloedbare periode wat betreft de ontwikkeling. 

 In deze periode is er heel veel behoefte aan beweging. Het rent, draaft en holt en is als 
het ware onvermoeibaar. 

 Er treden veranderingen op in de lichaamsverhoudingen, motorische vaardigheden en 
karakterontwikkeling. 

 De oog-hand coördinatie is hier al goed ontwikkeld en in deze fase kun je ze 
ongelooflijk veel leren. 

 De kinderen zijn minder op zichzelf gericht en zijn in staat tot samenspel. 

 Er is een klein verschil tussen jongens en meisjes, in die zin dat meisjes sneller rijpen 
dan jongens en dus eerder in de puberteit komen. 
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 Het waarnemen van het lagere schoolkind wordt kritisch en wil graag weten hoe de 
dingen in elkaar zitten en wil ook graag het naatje van de kous weten. 

 Zij zijn ook heel leergierig wat natuurlijk prettig is bij het geven van training of coaching. 
 

Aanwijzingen voor de teambegeleider/sportleider: 
 

 Besteed extra aandacht aan de begeleiding van spelers van deze leeftijd. 

 Let daarbij goed op uw rol als voorbeeldfunctie. Geef in deze meest beïnvloedbare 
periode op alle vlakken het goede voorbeeld. 

 Maak gebruik van de behoefte om veel te bewegen en laat de kinderen actief zijn. 

 Gebruik zoveel mogelijk in spelvormen. Zie ook het Learn to Play-programma in de 
IJshockey Sportleider 2-opleiding. 

 Dit is een belangrijke fase om veel aandacht aan de sticktechnieken te besteden. 

 Leg meer belang bij samenspel. 

 Stel duidelijke regels en breng structuur aan. 

 Jongens en meisjes kunnen nog steeds in één groep trainen en spelen, maar het 
omkleden moet bij voorkeur gescheiden gebeuren.  

 Geef het kind de ruimte om zelf technieken op te pakken. te veel details brengen de 
speler in verwarring. 

 
REALISEER U! 
Dat de lagere schoolleeftijdfase de meest beïnvloedbare periode is van de ontwikkeling (van 
een kind). Niet alleen uw daden en opmerkingen kunnen een hele grote invloed hebben op de 
geestelijke en sociale ontwikkeling van deze jonge spelers, maar ook daden en opmerkingen 
van teamgenoten, ouders en allerlei andere gebeurtenissen thuis, op school, enzovoort. Een 
impact die van invloed kan zijn voor de rest van hun leven. 
 
 
Prepuberteit (11-13 jaar) 

 
Hoofdkenmerken: 
 

 Er is een snelle groeiperiode, die voor meisjes eerder valt dan voor jongens. 

 De snelle groei kan een negatieve uitwerking hebben op de motorische ontwikkeling 
van de speler. Het kan leiden tot slungeligheid en een tijdelijke terugval van de fijne 
motoriek. 

 De prepuber kan problemen krijgen met het aanleren van nieuwe vaardigheden, die 
timing en coördinatie vragen. Bijvoorbeeld: De speler kan moeite hebben met het 
geven van een precies gemikte pass of het ontvangen van een pass. 

 Door de snelle groei wordt de prepuber opmerkzaam van zijn eigen lichaam en door 
zelfwaardering en de waardering van de ander ontwikkelt de prepuber een 
lichaamsbeeld dat op zijn beurt hun zelfbeeld beïnvloedt. 

 De spelers ontwikkelen de mogelijkheid om logisch te denken en te redeneren. Hun 
aandacht is echter gevestigd in het directe heden. Zij hebben weinig belangstelling voor 
de toekomst en de toekomst op langere termijn. 

 Stemmingswisselingen en emotionele uitbarstingen, die meestal snel weer overgaan, 
zijn kenmerkend voor de prepuber. Zo kan je tranen zien bij het verliezen van een 
wedstrijd en direct na het verlaten van het ijs zie je de spelers lachen en stoeien, 
ogenschijnlijk zijn ze het verlies dan al vergeten. 

 
Aanwijzingen voor de teambegeleider/sportleider: 
 

 Onthoud dat uw daden en opmerkingen een duidelijke invloed hebben op de 
geestelijke- sociale ontwikkeling van deze jonge spelers.  
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 Treed uw spelers op hun niveau tegemoet. Plaats uzelf in hun "schoenen" en bekijk de 
gebeurtenissen vanuit hun standpunt. 

 Maak gebruik van een positieve benadering en vertoon zelf goed gedrag (bijv. 
sportiviteit). 

 Heb begrip voor de mogelijke terugval van de fijne motoriek, waardoor de prepuber 
tijdelijk voor het oog minder fraai beweegt. 

 In de meeste teamsporten vindt in deze fase de overgang plaats van spelen op een 
klein aangepast veld naar een volledig veld. Dit vraagt extra aandacht voor grotere 
afstanden afleggen, conditie, en andere posities in het speelveld. 

 Probeer begrip te hebben voor de snelle geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van 
de spelers en hou rekening met hun uitbarstingen door frustraties. 

 Geef duidelijke en zinnige uitleg van je beslissingen, omdat prepubers leren redeneren 
en sommige maatregelen ter discussie gaan stellen. 

 Het doel dat u wilt halen moet op korte termijn haalbaar zijn (bijvoorbeeld leren stoppen 
of draaien). 

 Spelers uit deze leeftijdsgroep zullen goed functioneren als zij enige verantwoording 
krijgen en de kans krijgen mee te denken in het stellen van een doel. 

 Jongens en meisjes kunnen nog steeds in één groep trainen en spelen, maar het 
omkleden moet gescheiden gebeuren.  

 
 
Puberteit (14-16 jaar) 
 
Hoofdkenmerken: 
 

 De groei gaat minder snel dan in de prepuberteit. 

 Het lichaam begint volwassen te worden en de sporters hebben een grotere kracht, 
uithoudingsvermogen en coördinatievermogen gekregen. 

 De fysieke verschillen tussen jongens en meisjes worden groter en duidelijker zichtbaar 
en merkbaar.  

 Het denkvermogen is fijner ontwikkeld, de puber is in staat zowel abstract als analytisch 
te denken. 

 Pubers gaan meer luisteren naar andermans argumenten. Zij kunnen andermans 
standpunt aanvoelen. 

 De spelers leren hun eigen lichamelijke beperkingen en mogelijkheden beter kennen. 

 De spelers gaan door een periode van zelfonderzoek. Dat kan leiden tot zelfkritiek en 
twijfel aan zichzelf. Het resultaat is dat nogal wat 14-, 15- en 16-jarigen stoppen met 
ijshockey. 

 Deze periode is moeilijk voor de jonge spelers. Zij worden zich bewust van het grote 
verschil tussen hun zelfbeeld en hun ideaalbeeld. Dat kan gevoelens van frustratie en 
falen veroorzaken. 

 Pubers willen ook nieuwe dingen in hun leven ervaren. Zij gaan experimenteren met 
bijvoorbeeld drugs, alcohol, andere sporten, keuze van vrienden en de betekenis van 
een goede relatie. 

 Gezagsconflicten met bijvoorbeeld scheidsrechters en ouders horen bij de puberteit. 

 Het doen en laten van teambegeleiders/sportleiders, ouders en andere "autoriteiten" 
kunnen grote invloed hebben op de houding, waarden en uitingen van de spelers ten 
opzichte van de gezagsdragers  en de sport in het algemeen. 

 
Aanwijzingen voor de teambegeleider/sportleider: 
 
Daar de spelers door een periode van zelfonderzoek en zelfkritiek gaan, kunt u als 
teambegeleider/sportleider al helpen door geduldig te luisteren naar de problemen waarmee je 
spelers komen. 
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 Praat regelmatig met de spelers om ze duidelijk te maken hoe ze zichzelf een doel 
kunnen stellen en hoe ze dat kunnen bereiken. Als u dat doet, helpt u de speler zichzelf 
naar waarde te schatten. Dit kan helpen voorkomen dat de speler zich overschat. 

 Wees attent op de invloeden vanuit de omgeving op uw spelers. Bijvoorbeeld drugs en 
alcohol. 

 Let op het eetgedrag, de voeding en het gebruik van voedingssupplementen.  

 Vertel uw spelers duidelijk het hoe en waarom als u ze aanwijzingen geeft over 
techniek, tactiek en systemen. 

 Jongens en meisjes kunnen nog steeds in één groep trainen en spelen, maar wordt 
steeds lastiger.  

 Met name de "zwakkere" en zogenaamd minder leuke meisjes krijgen het nu moeilijk in 
het overwegend jongensijshockey en hebben meer steun en motivatie nodig. Dit is de 
leeftijdsfase waarin het grootste uitvalpercentage bij meisjes is.  

 
 
Adolescent (17-19 jaar) 
 
Hoofdkenmerken 
 

 De groei gaat veel langzamer, behalve bij laatbloeiers. 

 Kracht en uithoudingsvermogen nemen aanzienlijk toe bij spelers (vooral bij jongens) 
die daarop trainen. 

 De fysieke verschillen tussen jongens en meisjes zijn nu groot.  

 De adolescent ontwikkelt zijn eigen normen, waarden en inzichten waarnaar hij zijn 
leven wil inrichten. 

 De persoonlijkheid van de speler is ontwikkeld en zij voelen zich sterk onafhankelijk. 

 De spelers hebben behoefte aan zelfstandigheid, daardoor kunnen er botsingen 
ontstaan met opvoeders en/of begeleiders (ouders, leerkrachten, 
teambegeleiders/sportleiders). 
 

Aanwijzingen voor de teambegeleider/sportleider: 
 

 Erken de drang naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de speler. 

 Als sommige spelers intensief aan krachttraining gaan doen, moet u ze duidelijk maken 
dat lenigheidsoefeningen net zo belangrijk zijn.  

 Vanaf deze leeftijdsfase hebben veel meisjes moeite met het fysieke ijshockey van de 
jongens. Met name omdat de jongens zich in deze fase ook graag willen laten gelden 
ten opzichte van de zwakkeren. Let erop dat meisjes niet bewust door medespelers of 
een tegenstander uit het spel of de wedstrijd worden geschaatst of gecheckt. 

 Let op het eetgedrag, de voeding en het gebruik van voedingssupplementen.  

 Zorg ervoor dat iedere speler doordrongen is van zijn belang voor het gehele team. 

 Vraag spelers een deel van de training te organiseren, laat ze de regels van het team 
meebepalen. In het algemeen gesteld, geef ze een stuk zelfstandigheid en 
verantwoording. 

 Bepaal samen met uw team doelstellingen die aanspreken en die bereikt kunnen 
worden door zeer gespecialiseerde trainingsprogramma's. 

 Voor adolescenten kunt u een raadsman zijn, wiens waarden en normen een 
voorbeeldwerking hebben. 

 


