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Agenda
• Wat gedaan in het verleden?

– Waarin geresulteerd
• Ledenaantallen
• Berebinken 2.0
• Learn to Play IIHF
• Berebinken diploma’s en 

medailles
• Aansluiten met wedstrijden vanuit 

IJshockey Nederland
• Girls Only
• Hoe kan ik eenvoudig werven

– Inzet social media
• Wat is het Berebinken 

programma?
– Wat is het niet?



Doel van vandaag
• Helderheid over wat IJshockey Nederland 

kan bieden (en wat niet)
• Enthousiasmeren van verenigingen om 

aan de slag te gaan in de praktijk
• Meer leden!!



Wat gedaan in het verleden?
• Sessies met externe partners

– Hoe ga ik aan de slag met activiteiten?
• Clubs enthousiasmeren om een 

wervingcoördinator aan te stellen (opzet 
wervingsteam)

• Resultaat
– Korte termijn resultaat
– Diversiteit in aanpak
– Vraag om eenduidige uitstraling



Ledenaantallen
• Per vereniging
• Per geboorte jaar
• Per team
• Man/Vrouw
• Totalen IJshockey Nederland
• Er wordt gewerkt aan een snelle inzicht
• Monitoren ontwikkeling



Berebinken 2.0
• Universele uitstraling

– Gericht op jonge kinderen
– Berebink
– Merchandise

• Diploma systeem
– Voortgang monitoren
– Aansluiting van ijshockeyschool naar vereniging
– Brons, Zilver Goud

• U11/U9/U7 wedstrijden
– Kijken naar voortgang. Implementeren van variaties

• Girls Only
– Speciaal gericht op meiden

• Potentiële spelers en speelsters triggeren
– Social media inzetten om eenvoudig te rekruteren



Universele uitstraling
• Berebink

– Stoer
– Toch aandoenlijk

• Merchandise
– Basispakket

• Speldjes
• Mutsen
• Petjes
• Puck stikkers
• T-Shirts
• Hoodies

– Bestellen via IJshockey Nederland
• Zelf produceren (wel met toestemming)

• Brochures
– Hoe organiseer ik een succesvolle open dag
– IJshockey is voor mij! (Kleurboek)
– Welkom bij IJshockey.
– Te bestellen bij IJshockey Nederland, tevens download mogelijkheid om zelf te bedrukken (Sponsor)

• Met speciale dank aan Nico de Jong voor ontwerp Berebink





Prijslijst
Prijslijst Merchandise Berebinken 

Inkoop Club (excl btw.) Verkoop site (incl. btw.) 

Medailles €                             2,25 n.t.k 

Speldjes €                             1,25 €                                3,00 

Stickers €                             0,40 €                                1,00 

Caps €                             7,50 €                              15,00 

Muts €                             9,00 €                              17,50 

Diploma's €                             0,65 n.t.k

Shooting Tarp €                           55,00 €                              75,00 

Hoe organiseer ik… €                             2,00 n.t.k

Wekom bij IJshockey €                             2,00 n.t.k

Ijshockey is voor mij €                             2,00 n.t.k



Diploma systeem

• Spelers aan laten sluiten bij de vereniging
– Starten in de “Ijshockeyschool”
– Werken vanuit krabbelgroepje
– Na 4 weken Brons
– Na 6 weken Zilver
– Na 10 welken Goud = aansluiten bij de vereniging. Jij kan meedoen!!
– Diploma en Medaille (Trots gevoel)
– Gehele vrijheid van invulling per vereniging. Slechts advies
– Learn to play IIHF voor trainingsinvulling

• Zelf testen afnemen en diploma’s uitreiken
– Protocol is beschreven
– Mogelijkheid dat IJshockey Nederland dit doet bij grote aanmeldingen 

(effectief en efficiënt)



Diploma protocol
Brons Zilver Goud

Schaatsen Lichaamspositie
In stilstand heeft de speler een juiste houding. Zie 

afbeelding 1 in bijlage
Forward stride

Afzet met 1 been. In de juiste houding schaatst te 
speler een afstand van 10 meter. Eerst met 
links, vervolgens met rechts. Begin- en 
eindpunt uitzetten met pionnen. Zie link

Onder balk door
Speler glijdt onder obstakel. Hoogte 100cm. Zie link

Vallen en opstaan in beweging.
Speler schaats en laat zich vallen op de knieën, om 

vervolgens op te staan en door te 
schaatsen. Zie link

1. Edge controle
a. Speler maakt een bocht op de inside edge. Zie 

afbeelding 2 in bijlage
1. Voorwaartse V start

a. Speler maakt start in de V-stand. Let op 
houding speler. Zie link

2. Remmen links en rechts
a. Speler maakt snelheid om vervolgens te 

remmen met beide schaatsen naast 
elkaar. Beide kanten, zowel links als 
rechts. Zie link

3. Sprong over obstakel
a. Speler maakt snelheid en springt met 

beide benen tegelijkertijd over obstakel 
(20 cm hoog)

1. Edge controle
a. Speler maakt een bocht op de outside edge. Zie 

afbeelding 2 in bijlage

2. Achteruit C Cuts
a. Speler schaatst in de juiste houding achteruit, 

gebruikmakend van C-cuts. Zie link
3. Stop en start veranderen van richting.

a. Speler maakt snelheid stopt om vervolgens een 
crossover start te maken in de andere richting. 
Zie link

4. Bocht links en rechts pootje over voorwaarts
a. Speler is in staat een rondje te maken vooruit 

over de cirkel
5. Pivoteren minimaal een richting

a. Speler kan draaien van vooruit naar achteruit en 
van achteruit naar vooruit. Beide worden apart 
uitgevoerd

Puck controle 1. Stationeer stick handelen
a. Let op de houding van de speler. Zie link

2. Forward stride met puck
a. Speler schaats over 10 mtr met de puck 

aan de stick. Begin- en eindpunt uitzetten 
met pionnen. Zie link

1. Slalom met puck lang
a. Zie link. Lengte 20 mtr. Begin- en eindpunt 

uitzetten met pionnen.
2. Stationair stickhandel forehand kant. 20 sec. zonder 

puck verlies. Zie link
3. Stationair stickhandel backhand kant. 20 sec. zonder 

puck verlies. Zie link

1. Slalom met puck kort
a. Opstellen van pionnen over een lengte van 10 

mtr. Pionnen hebben een afstand van 1 mtr. 
Speler schaatst met de puck door de pionnen. 
Zonder puck verlies te hebben en geen pionnen 
te raken. 

2. Figuur 8 met puck in stilstand.
a. Speler beweegt de puck in een figuur 8 (afzetten 

met twee pucks), gedurende 8 herhalingen. Zie 
link.

Passen 1. Passen van de puck op de stick van medespeler. Vijf 
goede passes blad naar blad. Zie link

Passen met puck controle. Vijf goede passes blad naar blad. Zie link. 1. Passen in beweging. Spelers schaatsen met elkaar over de 
breedte van de ijsbaan. Speler maakt 3 goede passes en 
ontvangt 3 maal in beweging. Zie link.

Schieten 1. Speler maakt een veegschot het raken van een doel is 
niet nodig. Focus op de techniek. Zie link. 

Speler maakt een veegschot. De speler raakt een doel van 50 cm 
breed op een afstand van 5 mtr. Zie link.

1. Speler maakt een sprong in beweging en schiet op een doel. 
Speler doet dit met forehand en backhand. Zie link

https://www.iihf.com/en/coaching/18744/one-leg-stride
https://www.iihf.com/en/coaching/18746/glide-two-feet-squat
https://www.iihf.com/en/coaching/18750/drop-and-up
https://www.youtube.com/watch?v=oDTr2UJLzCA
https://www.iihf.com/en/coaching/18755/controlled-stop-%E2%80%93-using-inside-edges
https://www.iihf.com/en/coaching/18757/backwards-one-leg-stride-alternate
https://www.iihf.com/en/coaching/18752/crossover-start
https://www.iihf.com/en/coaching/18759/stationary-stickhandling-in-front-of-the-body
https://www.iihf.com/en/coaching/18763/stickhandling-on-forehand-side-while-moving
https://www.iihf.com/en/coaching/18762/stickhandling-in-front-while-moving
https://www.iihf.com/en/coaching/18760/stationary-stickhandling-on-forehand-side
https://www.iihf.com/en/coaching/18761/stationary-stickhandling-on-backhand-side
https://www.iihf.com/en/coaching/18768/figure-8
https://www.iihf.com/en/coaching/18618/sweep-pass-and-receive
https://www.iihf.com/en/coaching/18616/receive%2c-stickhandle-and-pass
https://www.iihf.com/en/coaching/18620/skating-and-passing
https://www.iihf.com/en/coaching/18769/sweep-shot-stationary
https://www.iihf.com/en/coaching/18769/sweep-shot-stationary
https://www.iihf.com/en/coaching/18773/puck-under-obstacle-plus-quick-shot


Diploma’s en Medailles

Elke diploma uitreiking op social media!!!



U11/U9/U7
• U11 4 teams toernooivorm.
• U9 4 teams toernooivorm.
• U7 spelers mixen en laten spelen.
• Variatie

– Separaat regionaal. U11 toernooivorm volgens U13 format 
(4op4)

– Separaat regionaalU9/U7 toernooi
• Het doel is spelers op hele jonge leeftijd aan laten 

sluiten. Ouders zijn hier het meest kwetsbaar.
• Gaat gepaard met actie en ambitie van de club.
• Wennen aan het idee. Inzet om het te realiseren.



Girls Only
• Afhankelijk van 

toewijzing van WK 
2023

• Tour door Nederland 



Online ledenwerf tool
Meer leden met meer gemak

Johannes van der Schaar



Het belang van leden werven
• Meer leden voor een gezonde 

ijshockeyvereniging
• Hoe meer kinderen, hoe meer kans op 

talent
• Vanuit kwantiteit naar kwaliteit
• Gemakkelijker leden werven via moderne 

media



Waarom de online wervingstool
• Gemakkelijk de doelgroep bereiken in de 

stad of regio
• Social share voor een groot bereik
• Gemakkelijker 
• Doelgericht
• Automatische informatievoorziening



Hoe werkt de online ledenwerf tool

• Landingspagina
• Informatie met een duidelijke 

boodschap
• 1 doel, aanmelden voor gratis lessen



Landingspagina

• Algemene pagina voor alle clubs op 
www.ijshockeynederland.nl/zelf-
ijshockeyen

• Unieke pagina voor iedere club in 
clubkleuren en eigen foto’s



Eigen landingspagina per vereniging

• Eigen clubkleuren
• Eigen logo
• Persoonlijke informatie voorziening

• Landingspagina

https://zelfijshockeyen.ijshockeynederland.nl/zelf-ijshockeyen40443738


Informatie voorziening
• Informatie op landingspagina
• Na aanmelden automatische emails met:

- informatie waar te melden 
- materiaaluitgifte
- algemene of clubspecifieke informatie
- Hoe een ijshockeyuitrusting aan te doen

Filmpje zo doe je ijshockeybeschermers aan

https://zelfijshockeyen.ijshockeynederland.nl/zo-doe-je-ijshockeybeschermers-aan1604316662446


Voorwaarden en kaders
• 3x gratis lessen
• Volledige ijshockeyuitrusting ter 

beschikking voor 3 gratis lessen
• Laag instaptarief ijshockeyschool
• Uitdagende basistrainingsprogramma per 

leeftijdsgroep of niveau (Berenbinken 
programma)

• Voldoende trainers + 1 op 1 begeleiding
• Voldoende begeleiding off-ice



Communicatie

• Plaatsen aanmeldpagina op clubwebsite
• Social media uitingen 
• Social media campagne



Samen naar meer leden

• Uitdagingen voor de toekomst
• Samenwerken met de juiste 

personen
• Nu moet het gebeuren!



Learn to Play programma IIHF
• https://www.iihf.com/en/statichub/20883/le

arn-to-play

https://www.iihf.com/en/statichub/20883/learn-to-play


Wat kunnen we niet
• Op locatie organiseren van evenementen
• Organisatie van IJshockey School
• Wervingcoördinator aanstellen
• Actief in de regio gaan werven 

– Via online tool
• Inzetten van de tools op locatie



Om mee te nemen
• Shooting tarp.
• Merchandising pakket.
• Te verkrijgen: Uitrustingstukken voor jouw vereniging.

– Helmen
– Sticks
– Broeken
– Elleboog beschermers
– Knie beschermers
– Schouder beschermers
– Ophalen bij kantoor op afspraak



Vragen


