Wervingsprogramma

WERVING SPELERS

WERVINGS
PROGRAMMA

IIHF Wervingsprogramma
Het IIHF Wervingsprogramma is ontwikkeld om de nationale bonden een
totaalpakket aan te bieden om nieuwe leden voor het spel te werven en
ook de clubs wegwijs te maken in dit programma.
Het programma bestaat uit twee delen:

2. Educatief programma voor landen waarmee bond en club
wervingsprojecten kunnen organiseren en exploiteren
Beide programmadelen zijn opgezet om naast elkaar te functioneren en
samen dienen ze ter ondersteuning en verstrekking van nadere informatie
over de voordelen van ijshockey.
”IJshockey is voor mij“
Bevat
i. Posters - 2 tot 6 verschillende ontwerpen, aan te passen aan het land
waar het gebruikt wordt
ii. Flyers - 1 vel: dubbelzijdig: 6 pagina's met uitleg over de voordelen van
ijshockey
iii. Spandoeken - 2 tot 4 verschillende ontwerpen, door de landen te
maken
iv. Stickers en Pucks
v. Versie van het materiaal gericht op vrouwen
vi. Handleiding voor Ouders -"Welkom bij IJshockey" kan worden
gedownload op www.nijb.nl (tabblad „Service‟).
Opleidingsprogramma
Dit deel van het programma heeft als doel materiaal en informatie te
ontwikkelen, die de nationale bond helpt met de uitvoering van het
wervingsprogramma en hoe die de clubs kan instrueren om het te
gebruiken. Dit programma ondersteunt de campagne met het verstrekken
van nadere informatie over de voordelen van ijshockey.
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1. ”IJshockey is voor mij“ campagne, bedoeld om wereldwijd ijshockey te
promoten en de bonden te helpen om spelers van alle niveaus te
werven



Wervingshandleiding - bevat nadere informatie over Planning en
Strategie om elke kans aan te kunnen grijpen om ijshockey op een
goede manier te promoten.
Gebruikershandleiding - legt uit hoe je de wervingsprogramma‟s uitrolt.
Wervingsworkshop - cursus hoe je de handleidingen kunt gebruiken.
Ondersteuningsprogramma - Power Point Presentatie over het
Wervingsprogramma en de Campagne; promotieartikelen;
promotionele hardware.
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Gebruikershandleidingen





‟Probeer ijshockey‟-dagen
IJssessies
Demonstraties op het ijs
Beginnerskamp

Wervingscampagne "IJshockey is voor mij"
 Programma is ontworpen om een zo groot mogelijke groep ouders
van 4- tot 8-jarigen te bereiken
 Breng ouder en kind naar de ijsbaan
 Vergeet niet dat wij het beste product hebben: het werkt vanaf daar
vanzelf
 Om dat DOEL te bereiken moeten we een "Magneet" hebben
WERVING
Waarom kiezen kinderen voor ijshockey?
Tegenwoordig hebben kinderen keus genoeg om te bepalen hoe ze hun
vrije tijd invullen en welke activiteiten ze daarbij kunnen doen. Sport valt
hier ook onder en dat betekent dat juist nu veel bonden, clubs en teams
wereldwijd proactief jonge mensen voor ijshockey moeten zoeken. Als we
hier goed mee omgaan, kan dit een grote impuls betekenen voor het
ijshockey bij de club of de nationale bond.
Er is een onderzoek uitgevoerd naar waarom kinderen ijshockey spelen en
waarom ze dat blijven spelen. De redenen daarvoor kunnen in vier
categorieën worden onderverdeeld; in volgorde van belangrijkheid zijn dat:
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1. Betrokkenheid
Kinderen willen nauwe banden met hun teamgenoten en coaches aanknopen
en ontwikkelen. Ze willen geaccepteerd worden als lid van de groep,
gewaardeerd worden door hun teamgenoten en plezier hebben. Ze vinden het
leuk om:



2. Sensatie
Kinderen genieten van de snelheid en het wedstrijdelement van ijshockey en
van een sport, die anders is dan de andere sporten. Ze houden van:




de spanning en de snelheid van de wedstrijd
de kick van het spelen
de kick van het dragen van de uitrusting

3. Uitblinken
Als kinderen ijshockey spelen, willen ze uitblinken en de vaardigheden van
het spel beheersen om zo een goede ijshockeyer te worden. Ze willen:




zich verbeteren
nieuwe vaardigheden leren
de beste zijn

4. Succes
Kinderen vinden het leuk om erkenning en bewondering te krijgen voor hun
prestaties. Ze willen beloond worden en bekend staan vanwege hun
ijshockeyspel. Ze houden van:




winnen
de erkenning voor hun kwaliteiten
prijzen winnen

Onderzoek heeft uitgewezen dat totdat kinderen 12 jaar oud zijn, de ouders
bepalen welke activiteiten een kind onderneemt. Wat meisjes en ijshockey
betreft, geeft de moeder hierin de doorslag.
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vrienden te maken en deel uit te maken van een team
te spelen met hun teamgenoten
bij teamvergaderingen en bijeenkomsten te zijn

Werving voor de Club

WERVING SPELERS

Het besturen van een ijshockeyclub of -vereniging is een veeleisende en
uitdagende bezigheid, waarbij het werven van nieuwe leden voor de club als
een van de moeilijkste taken wordt beschouwd.
Het belangrijkste doel van een wervingsprogramma is het herkennen en
benutten van de kansen, die geboden worden om het aantal ijshockeyende
leden bij uw club of bond te vergroten.
De ervaring leert dat er verschillende manieren zijn om dit te bereiken en dat
er niet per se één de beste is. Het kan zijn dat sommige manieren beter
passen dan andere. Het experimenteren met een aantal verschillende
wervingsstrategieën zal u helpen om nieuwe leden te werven.
Een belangrijke strategie voor het aantrekken van nieuwe leden is om uit een
reeks opties te kunnen kiezen. Dit staat aan de basis van wat hieronder wordt
beschreven. De hier genoemde strategieën zijn typische voorbeelden van
wervingsactiviteiten die veel worden gebruikt door ijshockeybonden.
Doel van Werving
Een club of vereniging moet een wervingsdoel vastleggen en een strategie
ontwikkelen, die gericht is op het bereiken van dat doel. Deze doelstelling
moet worden vastgesteld en alle betrokkenen moeten zich daaraan
verbinden. Hierdoor ligt bij de leden van de club of vereniging de focus op het
bereiken van dit doel.
Er zijn een aantal redenen om nieuwe spelers te werven:





Meer spelers
Meer vrijwilligers
Meer geld
Beter ijshockey

Wervingscoördinator
De club of vereniging dient van meet af aan te beschikken over een persoon,
die de verantwoordelijkheid voor het programma op zich neemt: de
wervingscoördinator. Die coördineert alle contacten en handelingen met en
tussen de club, de bond en de ouders. Heeft de club nog niet zo iemand?
Zoek dan naar een dergelijk persoon! Er moet iemand zijn waar mensen
contact mee kunnen opnemen en vragen aan kunnen stellen. Deze persoon
moet vooral actief en bewust en verantwoordelijk voor zijn eigen handelen
zijn.
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Om deze persoon bij te staan in zijn rol als coördinator, moet er ook een
ondersteunend team van 3 à 4 personen worden samengesteld, dat een deel
van de taken op zich zal nemen. Het is mogelijk dat er extra vrijwilligers nodig
zijn om de noodzakelijke werkzaamheden te verrichten.
Functies & Taken

1. Promoten van IJshockey
 Het hele jaar door werven van nieuwe spelers, gedurende het
seizoen organiseren van ‟probeer ijshockey‟-dagen.
 Zorgen voor een betere bekendheid van het ijshockey en het
vergroten van het aantal bondsspelers.
 Werving (bijv. door mensen bekend te maken met ijshockey d.m.v.
een introductieles, flyers verspreiden, etc.).
2. Folders en materialen verspreiden om ijshockey te promoten
 Bij aanvang van het schooljaar op de scholen verspreiden
 Een informatiestand plaatsen tijdens een wedstrijd van het eerste
team.
 Tevens informatie uitdelen tijdens het recreatief schaatsen, bij
andere sportevenementen, in winkelcentra, in de supermarkt, etc.
 Leg er in de flyers de nadruk op dat ijshockey op die leeftijd
goedkoop is (dit om zorgen over de kosten van de sport weg te
nemen).
 Leg ook de nadruk op plezier en veiligheid.
3. Introductieprogramma's tegen minimale kosten
 Dit heeft het meeste succes opgeleverd bij bonden waar het
ledenaantal sterk gegroeid is.
 Laat potentiële nieuwe spelers meedoen met het introductieprogramma zonder veel geld neer te hoeven leggen voor een
uitrusting of er voor een heel seizoen te aan vast te zitten.
 Zonder deze optie proberen veel kinderen het niet eens.
 Een clinic kan op één dag en zelfs met meerdere sessies.
 IJshockeydagen voor meisjes.
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Hieronder staan de Functies & Taken, waar de wervingscoördinator en zijn
team rechtstreeks verantwoordelijk voor zijn of uit dienen te voeren.
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4. Promoot het als normale sport voor kinderen
 Wellicht komt dit als een verrassing, maar veel mensen weten niet
dat er in hun dorp of stad, zelfs land aan ijshockey gedaan wordt.
 Ze zien het als een kleine sport.
 Breng zo veel mogelijk positieve verhalen en goed nieuws over
ijshockey in je omgeving naar buiten: via de krant, het internet, etc.
 Een positief verhaal waarin kinderen plezier beleven tijdens het
leren klinkt aantrekkelijk en werkt stimulerend voor alle
betrokkenen.
 Laat spelers deelnemen aan optochten, beurzen, sociale
evenementen, enz.
5. Spelers die hun vrienden bewegen zich aan te melden
 Vooral effectief wanneer kinderen voor de eerste keer worden
aangemeld.
 Bied een korting op het lidmaatschap aan als prikkel om een
vriendje aan het ijshockeyen te krijgen.
6. Tenuedag
 Kies een vrijdag uit tijdens het schooljaar en laat alle spelers (of de
hele vereniging) hun shirt aantrekken naar school.
 Dit zorgt voor wat extra aandacht voor ijshockey en zal hopelijk
leiden tot nieuwe belangstelling.
7. Mond op mond-reclame
 Daag iedere ouder uit om te gaan werven voor ijshockey.
 Dit is vaak de beste reclame.
8. Een lijst bijhouden van kinderen / ouders die belangstelling hebben in
het spelen van ijshockey
 Alle ijshockeycoördinatoren moeten een volledige lijst hebben van
de ijshockeyspelers van hun vereniging.
 Tijdens / na het seizoen weer bevestigen dat zij zich opnieuw
hebben aangemeld.
 Vraag degenen die dat niet hebben gedaan waarom ze zich niet
opnieuw hebben aangemeld.
 Sommige wisten wellicht gewoon niet dat ze zich opnieuw moesten
aanmelden, sommigen hebben financiële redenen, anderen zijn
weer verhuisd.
 Als er mensen stoppen wegens slechte ervaringen, gebruik deze
redenen dan om het programma te verbeteren
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PROBEER IJSHOCKEY
Als een jongere eenmaal in ijshockey geïnteresseerd is geraakt, is het erg
belangrijk om hem de sport daadwerkelijk te laten proberen. Dit betekent dat
ze de kans moeten krijgen om te spelen, te oefenen, pucks weg te schieten
en van het spel te genieten. Maak het ze gemakkelijk om het ijs op te gaan en
ijshockey te ervaren.
Het beschikbaar stellen van uitrusting, zodat de beginnende spelertjes veilig
en goedkoop kunnen deelnemen





Puck schieten (overal)
Straat- / Zaalhockey (met name op scholen)
Beginnen met IJshockey / Schaatskampen
„Learn to Play‟-initiatieven

Een goed Instapniveau / „Learn to Play‟-programma maakt het voor een club
mogelijk om beginners direct te laten aanvangen.
Een Instapniveau opzetten
Een club of vereniging moet bereid zijn om een Instap- / „Learn to Play‟programma op te zetten en dan dat project ook te ondersteunen. Dit
programma moet de nadruk op leren en niet op competitie leggen. Het
programma moet voor de kinderen worden opgezet en dus gericht zijn op de
manier, waarop ze het beste leren.
Dit programma zal ook zeer uitnodigend zijn voor nieuwe spelers om door te
gaan met ijshockey.
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Meerdere kortere seizoenen, in plaats van één lange verbintenis voor
een heel seizoen.
Spoor de families die lid zijn aan om vrienden aan te brengen.
Werk samen met sporten die een seizoensstop hebben.
Verspreid e-mails over de sport via de ouders van leden.
Treed in contact met eventuele andere ijshockeyverenigingen in uw
omgeving.
Gemeenschapsfeesten.
"Neem een vriendje (of twee) mee"-cheques.
Deel Valentijnskaartjes uit met een bon voor "gratis schaatsen".

Gebruikershandleidingen

WERVING SPELERS

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van mogelijkheden om kinderen de
kans te geven ijshockey te proberen. De gebruikershandleidingen voor deze
programma's staan in een afzonderlijk document dat bij dit programma is
gevoegd.
‟Probeer ijshockey‟-dagen
Een gratis kennismaking is de perfecte gelegenheid om te laten zien dat
ijshockey betaalbaar, uniek en leuk is. IJshockey is een ongeëvenaarde mix
van plezier en beweging, en de beste verkooptechniek is een lachend,
zwetend kind dat van het ijs af komt. Het kan ook worden gebruikt als
wervingsprogramma voor meisjes.









Gratis
Jongens en meisjes van alle leeftijden worden uitgenodigd om
ijshockey te proberen
Geen extra kosten voor schaatsen/baanhuur
Kies een gemakkelijk tijdstip
Tevens een geschikte tijd en locatie
Genoeg vrijwilligers om te helpen
Bied seizoenskorting aan voor nieuwe leden
Help nieuwe leden met een tweedehands uitrusting

IJshockey en Schaatsen voor Beginners
Door een kamp te organiseren, krijgen kinderen de kans om meer over
ijshockey te weten te komen, door ze te leren schaatsen of de
basisvaardigheden van ijshockey te leren. Ze krijgen ook de kans om meer te
weten te komen over de uitrusting en die ook te dragen tijdens een
trainingssessie. Ouders krijgen de kans om ijshockey als sport te ontdekken
en de vreugde te beleven om hun kinderen te zien spelen.






Een week lang - halve dagen
Als follow-up na een wervingsdag
Zowel IJshockey als Schaatsen voor Beginners op hetzelfde moment
aanbieden
2 uur ijstijd per dag
Leeftijdsgroep 6- tot 12-jarigen
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VERBINDEN - AANMELDEN
Dit is de stap waar de speler en zijn familie beslissen of ze betrokken willen
blijven bij ijshockey.

Een vaste trainingstijd zal het voor de spelertjes en hun gezinnen
gemakkelijker maken om tijd vrij te maken voor ijshockey.
IJshockey kan erg duur zijn voor de beginnende speler en daarom moet zijn
instapbedrag zo laag mogelijk zijn. Het inschrijfgeld moet, net als het bedrag
voor de wekelijkse training, voor alle gezinnen betaalbaar zijn.









Houd de kosten zo laag mogelijk
Houd een vaste tijd aan
Zorg dat slechts een minimale uitrusting vereist is
Maar de uitrusting is onderdeel van onze sport en je moet ervan
genieten als je het draagt - Gladiatorgevoel
Houd het kort - niet september t/m maart
Wees goed georganiseerd en voorbereid!
Wees positief
Geef stickers, etc. weg

Flexibel kennismakingsprogramma
Een manier om je programma aantrekkelijker te maken, is om je
kennismakingsprogramma flexibel te houden. Dit biedt het kind en zijn ouders
meerdere dagen en tijden om een training bij te wonen.






Bied een flexibele mogelijkheid aan om ijshockey te proberen
Programma heeft drie verschillende trainingssessies per week
Hetzelfde trainingsschema voor alle drie de ijssessies
Deelnemers hebben de mogelijkheid om één of alle drie de sessies
bij te wonen
Maximaliseer de deelname door verschillende vaardigheids- en
leeftijdsniveaus in te delen op hetzelfde tijdstip
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Trainingssessies moeten uitgaan van de beginselen van het aanleren van
vaardigheden, het spelen met plezier en spelletjes doen. De „Learn to Play‟trainingshandleiding zal hieraan bijdragen en de jonge speler elke keer dat hij
naar de ijsbaan komt veel plezier geven.

Ouders Lounge

WERVING SPELERS

Wanneer de spelers op het ijs aan het trainen zijn, is het goed om een plaats
te hebben waar ouders, zeker de nieuwe, terecht kunnen voor informatie en
om een kopje koffie te drinken, terwijl ze naar de training kijken.
Deze plek kan de "Ouders Lounge" worden genoemd en er moet een
welkome sfeer hangen met gratis koffie, thee en andere dranken. Ook een
dagprogramma dient daar voor handen te zijn.






Tijdens alle „Probeer ijshockey‟- dagen voor de clubs moet er een
Ouders Lounge in de ijshal zijn ingericht
Ook tijdens de normale trainingsdagen
Lounge is een plek waar ouders terecht kunnen voor informatie... etc.
Gratis koffie, thee, programma's
Welkome sfeer

Aanmelden
Indien mogelijk, zorg dat er een wervingscoördinator en/of hoofdtrainer
aanwezig is om tijdens de dag eventuele vragen of problemen te
beantwoorden. Probeer spelers tijdens de oudersessie ingeschreven te
krijgen voor het komende seizoen.





Geef uitleg over alle informatie en documentatie
Geef de nieuwe spelers korting op het lidmaatschap
Gebruik prikkels, zoals 50% korting als een vriendje zich aanmeldt
Stel een plan op om tweedehands spullen te kunnen
doorverkopen/huren of lenen.

BEHOUDEN - BEHOUD
Heeft een speler zich aangemeld en is hij/zij begonnen met spelen, dan is het
nu zaak om te zorgen dat hij of zij seizoen na seizoen blijft terug komen.
Behoud is een even zo belangrijk onderdeel van het wervingsproces van een
club, vereniging of bond als het aantrekken van nieuwe leden.
Door ervoor te zorgen dat het programma leuk en interessant blijft, zal de
speler het naar zijn zin hebben en willen blijven spelen. Dit kan gedaan
worden door de spelers een programma aan te bieden waarmee ze zich
kunnen verbeteren door verschillende opleidings- en competitieniveaus te
doorlopen.
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De kosten van de uitrusting kunnen een groot probleem vormen. Er moet
getracht worden dit voor de speler wat makkelijker te maken door deel te
kunnen nemen zonder alle officiële uitrusting.
Een goede manier om de kosten voor de ouders van de spelers aanzienlijk te
verlagen, is om gebruikte spullen van oudere/andere spelers te kunnen
kopen. Stel hiervoor een plan op.

1. Volg nauwgezet alle spelers die zich niet aanmelden voor het nieuwe
seizoen. Ga er achteraan en probeer uit te zoeken waarom ze zich
niet aanmelden.
2. Een lijst maken met de belangrijkste succesfactoren in een team om
een seizoen leuk en succesvol te maken: Plezier hebben moet de
eerste prioriteit zijn; vroege teambuildingsessies, betrek de ouders
erbij als vrijwilliger voor het team, enz.
3. Zorg dat meisjesteams in de vrouwencompetitie kunnen spelen. De
meesten zullen het leuker vinden (sociale aspect) en zelfvertrouwen
ontwikkelen om eerder deel te nemen.
4. Geen trainingen op zondagochtend voor Welpen en Mini‟s en vermijd
de woensdagavond.
5. 2x2 Challenge: Probeer twee spelers meer dan vorig jaar te werven.
Probeer dan twee spelers meer dan vorig jaar te behouden.

HAVE FUN! ENJOY HOCKEY!
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Andere manieren om het plezier te verhogen en dus spelers te behouden:

SCHEIDSRECHTER
WORDEN!

Deelnemende sportbonden Masterplan Arbitrage: AFBN, JBN, KNAF, KNHS, KNHB, KNKV, KNLTB, KNVB, KNWU, KNZB (waterpolo), NBB (basketball), NeVoBo, NHV, NRB (rugby), NIJB.

Geef u op als scheidsrechter. De ijshockeysport kan niet
zonder scheidsrechters!

Ga naar www.nijb.nl voor nadere informatie.

Scheidsrechter. Midden in de sport.

Ook de Nederlandse IJshockey Bond heeft scheidsrechters
nodig. Scheidsrechters om de jeugd op deskundige,
veilige en sportieve wijze de snelste teamsport ter wereld
te laten beoefenen. Maar ook scheidsrechters die zich
gaan bekwamen om (op termijn) leiding te geven tijdens
wedstrijden in de Nederlandse (of misschien ook wel
internationale) topcompetities.
Ook als scheidsrechter bedrijft u (top-)sport:

en neemt nooit een wisselbokaal mee naar huis. Toch wil
een goede arbiter net als elke speler een topprestatie
leveren. Scheidsrechters met die instelling zijn hard nodig.
Om precies te zijn: we zoeken er 50.000. Op alle niveaus,
en ook bij de jeugd. Kun jij presteren en laten presteren?
Kijk snel op www.scheidsrechterworden.nl

Niemand heeft ooit een scheidsrechter op het erepodium
gezien. De scheidsrechter houdt nooit een beker omhoog

“DE SNELSTE TEAMSPORT
TER WERELD MOGELIJK MAKEN,
DAT GEEFT EEN KICK.”

WERVING SPELERS

HOE EEN
SUCCESVOLLE
IJSHOCKEYDAG
TE ORGANISEREN

DE SPORT ALS INSPIRATIEBRON

Sport is een ongeëvenaarde manier om
enthousiasme en cohesie tussen mensen
te creëren. De kern van de sport is: willen
winnen, het beste uit jezelf willen halen.
Goed kunnen winnen en verliezen is daarbij
de kunst. Beide zijn ervaringen, waarmee
je om moet leren gaan. De emotie die bij
sport hoort, kan voor prachtige momenten
zorgen, maar ook voor grote teleurstellingen. Soms krijgt na een verlies de emotie
de overhand en gaan spelers, trainers of
toeschouwers zich te buiten aan onwenselijk gedrag.

Als sportbestuurders gaan we daar gezamenlijk wat aan doen: wij spelen een
belangrijke rol om op en rond de velden
mensen, jong en oud, man en vrouw op
alle niveaus hun sport te laten beoefenen
en begeleiden in een sportief en respectvol
klimaat. Wij gaan zorgen, dat sportiviteit &
respect een intrinsieke waarde van de sport
blijft, voor iedereen.

Sportiviteit & respect
Sportiviteit & respect is voor ons:
> Samen tot de beste prestaties komen
> Je eigen verantwoordelijkheid 'durven' nemen
> Het spel spelen volgens de spel- en gedragsregels
> Je inleven in anderen
> Een veilige omgeving bieden
> Waardering tonen aan alle betrokkenen
> Het beste uit jezelf halen op en fatsoenlijke manier
Wij, als sportbestuurders, hebben een sleutelrol
We (h)erkennen een viertal rollen waarmee we de voorwaarden gaan creëren voor een sportief en respectvol
klimaat in onze sporten:
> Persoonlijk het goede voorbeeld geven
> Integreren van sportiviteit in beleid en de
uitvoering van het beleid
> Weerbaar en consequent zijn als er problemen
of vragen zijn
> Belang van sportiviteit & respect uitdragen
Ons persoonlijke commitment
Als sportbestuurders van de aan dit programma
deelnemende sporten base- en softball, basketball,
handbal, hockey, ijshockey, korfbal, rugby, voetbal, volleybal, waterpolo, wielrennen sluiten wij ons aan bij dit
Manifest en spreken we hiermee uit naar onszelf, naar
onze medesportbestuurders en naar de mensen die bij
onze sport zijn betrokken, dat wij ons hard gaan maken
voor het thema sportiviteit & respect in onze sport.
Wij erkennen de urgentie van het onderwerp en we committeren onszelf aan de volgende vier onderwerpen:
1. We zorgen, dat sportiviteit & respect op vaste
momenten een onderwerp van gesprek is tussen
onze medebestuurders en onszelf;
2. We gaan met onze leden de dialoog aan welk
sportiviteit- & respect beleid binnen onze sport
het beste werkt;
3. We zorgen, dat het beleid wordt uitgevoerd;
4. We zijn hierop aanspreekbaar.

INHOUDSOPGAVE DRAAIBOEK ORANISATIE
HOE TE BEGINNEN?
Zaken om aan te denken voordat het evenement plaatsvindt

Zaken om gedurende het evenement aan te denken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Registratie
Uitrusting en materialen
Voordat de ijssessie begint
Op het ijs
Foto‟s
Ruimte voor ouders
Informatiesessie voor spelers en ouders

Zaken om na het evenement aan te denken
1. Clubregistratie
2. Contact leggen met kinderen en hun ouders

CHECKLIST VOOR BELANGRIJKE ZAKEN
SLOTWOORD
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1. De vereniging zegt JA!
2. Stel een persoon aan die verantwoordelijk is voor het evenement
3. Spelers werven
4. Het eerste „probeer ijshockey‟-evenement
5. Het doel van het evenement
6. Zorg voor voldoende trainers en begeleiders
7. Maak reserveringen voor het evenement
8. Doelgroep
9. Marketing en communicatie
10. Gebruik maken van beschikbare NIJB en IIHF- materialen
11. Sponsoren
12. Tijdschema
13. Veiligheid

HOE TE BEGINNEN?

WERVING SPELERS

Zaken om aan te denken voordat het evenement
plaatsvindt
1. De vereniging zegt JA!
De allereerste stap die gezet moet worden om een wervingscampagne te
starten is het akkoord van de club. Voor zowel de voorzitter als de hoofdcoach
van de club is een hoofdrol weggelegd bij de organisatie van een dergelijk
evenement. Zij moeten achter het idee staan en hun volledige ondersteuning
en medewerking toezeggen. Zo niet, dan is succes meestal bij voorbaat
uitgesloten.
IJshockey wordt tegenwoordig steeds meer gezien als een gezinsactiviteit,
waar kinderen en hun ouders samen op een positieve, en ieder op hun eigen
wijze, aan kunnen deelnemen.
2. Stel een persoon aan die verantwoordelijk is voor het evenement
De club moet van meet af aan een persoon aanstellen, die de
verantwoordelijkheid voor het hele project draagt. Deze man of vrouw
coördineert alle details tussen club, ouders en bond.
Hij of zij is tevens de vraagbaak voor alle betrokkenen.
Let bij het benoemen van deze functionaris (wervingscoördinator) zeker op de
volgende competenties: actief, accuraat, communicatief en bovenal
verantwoordelijkheidsgevoel.
3. Spelers werven
Je constateert dat je vereniging extra (jeugd-)leden kan gebruiken. Vanaf dat
moment kan de wervingscoördinator beginnen met plannen te maken en
potentiële nieuwe spelers te benaderen.
Dat kan bijvoorbeeld door spelers, die al lid zijn van de vereniging, te vragen
om vriendjes mee te vragen naar de dagen waarop ze (gratis) kunnen
kennismaken met de ijshockeysport (probeer ijshockey evenement). Ook
scholen in de omgeving kunnen benaderd worden met promotiemateriaal.
4. Het eerste ‘probeer ijshockey’-evenement
Het organiseren van een „probeer ijshockey‟-evenement zal tijd en energie
kosten, maar een club en zijn wervingscoördinator hebben dat er graag voor
over als ze uiteindelijk de blije en lachende gezichten van de deelnemers
zien. En wie weet, ligt hier voor een aantal van die deelnemers het begin van
een levenslange hobby.
Stel je doelen niet te hoog en ben realistisch. Dat voorkomt ergernis en
frustratie.
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Misschien dat er meerdere van deze evenementen georganiseerd moeten
worden, alvorens succes te hebben. Heel belangrijk is dan ook dat je met je
allereerste evenement iets neerzet; iets dat impact heeft en waar mogelijk
over gesproken gaat worden. En wie weet, misschien houd je aan je eerste
evenement meteen al nieuwe spelers over.

5. Het doel van het evenement
Het doel van het evenement moet zijn om zoveel mogelijk personen te
benaderen uit de leeftijdsklassen waar je meer leden voor wenst.
Een aanbeveling kan zijn om gedurende de eerste jaren dat je dergelijke
evenementen organiseert, dat deze geen kosten voor de deelnemers met zich
meebrengen. Realiseer je ook als je slechts bepaalde leeftijdsklassen in
aanmerking laat komen voor deelname, dat je dan misschien net die
personen uitsluit, die juist wel graag willen spelen.
Neem deze laatste opmerking duidelijk mee in je overwegingen voor je je
evenement gaat promoten via website, flyers, advertenties, posters of (lokale)
media.
6. Zorg voor voldoende trainers en begeleiders
Onderstaand een overzicht van mensen die je nodig hebt om er een geslaagd
evenement van te maken.







Wervingscoördinator, degene die de verantwoordelijkheid voor het
gehele evenement draagt.
Persoon die deelnemers registreert: vooraanmelding, ontvangst op de
dag zelf, en die op de dag zelf het eerste (behulpzame en vriendelijke)
aanspreekpunt is voor deelnemers en hun ouders.
Persoon die verantwoordelijk is voor materialen zoals leenuitrusting,
het slijpen van schaatsen, zorgen voor waterflessen en die
behulpzaam kan zijn bij verzorging van blessures.
Trainers die op en buiten het ijs werkzaam zijn.
Trainingen op het ijs dienen goed voorbereid te zijn. Trainers dienen
behulpzaam en vriendelijk te zijn. Probeer vooral trainers te rekruteren,
die goed met kinderen kunnen omgaan.
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Als je een start maakt met een „probeer ijshockey‟-evenement, maak er dan
ook een jaarlijks evenement van. De herfst is een ideaal jaargetijde om een
dergelijk evenement te plannen.
Houd je programma interessant en zorg ervoor dat (toekomstige) spelers er
plezier in hebben. Elke keer weer leer je zelf ook nieuwe dingen en doe je
nieuwe ervaringen op.
Maak dan ook ten behoeve van de vereniging een draaiboek voor een
dergelijk evenement en pas dat jaarlijks aan op de actualiteit. De vereniging
heeft dan, als het stokje moet worden overgenomen, een kant-en-klaar plan in
de kast liggen.

WERVING SPELERS





Ook voordat de training begint, is er een taak voor de trainers
weggelegd: kinderen helpen met hun uitrusting, kinderen (en hun
ouders) informeren over wat ze gaan en wat een eventueel vervolg
inhoudt.
Zorg voor gasten die aansprekend zijn: een speler uit het eerste team
die behulpzaam is bij training, een vertegenwoordiger van de NIJB die
het project toelicht of vragen beantwoordt, etc.
Zoiets geeft impact en geeft kinderen en hun ouders het gevoel dat ze
onderdeel zijn van iets “groters” en de aanwezigheid van een
vertegenwoordiger van de NIJB geeft aan dat ook de NIJB meer dan
geïnteresseerd is in het evenement.
Aansprekend persoon (voorzitter en/of hoofdcoach) die deelnemers en
hun ouders (nogmaals) informeert over het project en die ook de
vragen kan beantwoorden, die ongetwijfeld gesteld gaan worden.

7. Maak reserveringen voor het evenement
Kies de datum van je evenement zorgvuldig. Zorg ook dat je voor een
geschikte ijstijd kiest, waarbij een ijstraining van 45-60 minuten meer dan
voldoende is.
Let bij de keuze van de datum erop dat je geen concurrentie ondervindt van
andere sport(evenement)en dat het geen vakantie is.
Reserveer ook een ruimte waar je ouders een toelichting kunt geven over het
evenement en het vervolg daarop. Ook kun je tijdens deze bijeenkomst meer
informatie geven over ijshockey in het algemeen, de organisatie van de club
en NIJB.
8. Doelgroep
Voordat je naar buiten treedt, moet je weten welke leeftijdsgroep je wilt
bereiken voor deelname aan het evenement. Wil je kinderen uit een bepaalde
leeftijdsgroep om een volledig team uit te smeden voor het seizoen of is
iedereen welkom?
Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste kinderen pas vanaf 12 jaar zelf
beslissen of ze gaan ijshockeyen. Voor die tijd wordt de beslissing genomen
door de ouders, waarbij de moeder vaker de doorslag geeft met betrekking tot
welke sport of hobby hun kind gaat beoefenen.
Ook vriendjes zijn in deze erg belangrijk; ook zij hebben invloed op keuzes die
die op jeugdige leeftijd gemaakt worden,
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Enkele goede kanalen, om het evenement te promoten, kunnen zijn:
 Huidige leden van de vereniging
 Lokale media (kranten, radio, televisie)
 Internet
 Scholen (let wel: hier heb je vaak toestemming van de directie voor
nodig)
 Andere locaties waar je vrij, of met toestemming, mag adverteren
(sporthallen, ijshallen, winkels, markten, etc.)
10. Gebruik maken van beschikbare NIJB en IIHF materialen
De NIJB biedt clubs promotiematerialen aan, zoals bijv. brochures voor
ouders, flyers en posters.
Ook zijn er speciale logo‟s “IJshockey is voor mij” gemaakt, die eveneens
door de clubs gebruikt kunnen worden.
Bestel deze materialen tijdig bij de NIJB.
Ook aan promotie voor op de website is gedacht: zowel een Engels- als
Nederlandstalig flashanimatie is beschikbaar om meer aandacht te krijgen.
Voor de clubs is er behalve dit document ook informatie beschikbaar over een
wervingsprogramma, ijstrainingen, demonstratietrainingen en
trainingskampen voor beginners.
11. Sponsoren
Organisatie van een ijshockeydag kost geld. Maar zelfs low-budget kun je van
een dergelijke dag een succes maken.
Maak van het evenement voor de kinderen iets speciaals. Zorg dat ze op het
eind van de dag een presentje mee krijgen zoals bijvoorbeeld een stick, een
shirt, een cap, een puck, een vlaggetje, een certificaat van deelname, een
sticker, een flyer, een pen, etc.
Zorg ook dat ze voldoende informatie over ijshockey mee naar huis krijgen om
dat met hun ouders thuis nog eens door te nemen.
Probeer lokale sponsoren warm te krijgen voor het idee van de ijshockeydag
en biedt hun bijvoorbeeld als tegenprestatie bijv. een bezoek aan de wedstrijd
van het eerste team aan, biedt ze (tegen betaling) een ijshockeyclinic aan.
Veelal zijn bedrijven bereid te investeren in jeugdijshockey en in kinderen in
het algemeen.
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9. Marketing en communicatie
Een van de belangrijkste zaken om een ijshockeydag tot een succes te
maken, is de juiste wijze van marketing en communicatie.
Denk goed na over welke leeftijdsgroep je wilt bereiken, hoe je dat gaat doen
en waar je dat gaat doen.
Je moet de tijd nemen om je evenement te promoten; ook heb je voldoende
mensen nodig die je daarbij kunnen helpen. Je kunt daartoe bijvoorbeeld het
tijdschema op de laatste pagina van dit boekje gebruiken.

WERVING SPELERS

12. Tijdschema
De ervaring (in andere landen) leert dat het goed is om een realistisch tijdpad
te bewandelen bij de organisatie van een „probeer ijshockey‟-evenement.
Besteed liever teveel, dan te weinig tijd aan de voorbereiding ervan.
Juiste en doordachte planning verhoogt de kans op succes!
13. Veiligheid
Zorg voordat het evenement plaatsvindt, dat alles goed gepland is.
Verplicht iedereen die het ijs opgaat om de juiste en bescherminggevende
uitrusting te dragen zoals bijvoorbeeld elleboogbeschermers, maskers,
beenbeschermers.
Ben er ook op voorbereid dat er iemand geblesseerd kan raken en zorg dat er
bijvoorbeeld een EHBO-er aanwezig is.
Als je op de dag zelf voldoende medewerkers hebt, dan maakt dat het al een
stuk veiliger. Zorg er ook voor dat iedereen (medewerkers en sporters) vooraf
weet waar hij of zij zich aan te houden heeft.
Houd er ook rekening mee dat er deelnemers aan het evenement kunnen zijn,
die voor het eerst op het ijs staan.

Zaken om gedurende het evenement aan te denken
1. Registratie
Zodra de spelers zich melden op de ijsbaan, moet de club deze registreren.
Zodra de spelers (en hun ouders) binnenkomen, moeten zij verwelkomd
worden door een vriendelijk en behulpzaam persoon.
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Een juiste registratie van bovenstaande gegevens maakt het gemakkelijker
om na het evenement de kinderen en ouders nogmaals te contacteren en hun
bijv. een teamfoto toe te sturen en hen te informeren over vervolgacties.
2. Uitrusting en materialen
Beginners hebben vaak nog geen uitrusting. Kijk of de club reservematerialen
heeft voor die kinderen. die ijshockey willen uitproberen en nog niet over een
uitrusting beschikken. Handig is het een aantal sticks voor op voorraad te
hebben.
Later is het misschien handig om een markt te organiseren waar huidige
leden hun niet meer passende uitrusting kunnen aanbieden aan die kinderen
die net met de ijshockeysport beginnen. Het houdt bovendien de kosten voor
de starter lager.
Voor de training heb je ook nog nodig: pucks (misschien ook lichtere pucks),
drinkflessen, shirts/hesjes, voetballen, tennisballen, pionnen en sticks.
Een club beschikt over de meeste van deze zaken, dus dat zijn de kosten
niet.
3. Voordat de ijssessie begint
Voordat men het ijs opgaat, dient gecontroleerd te worden of alle deelnemers
de juiste uitrusting aan hebben en of deze ook op de juiste manier wordt
gedragen.
Iedereen moet minimaal over een helm (bij voorkeur met masker),
handschoenen en schaatsen beschikken.
4. Op het ijs
Maak gebruik van het „On-ice‟-handboek voor eenvoudige oefeningen,
spelletjes en trainingen, die kinderen geweldig vinden.
Denk aan veiligheid en zorg ook dat de kinderen het leuk vinden.
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Deze persoon registreert naam, adres, telefoonnummer, emailadres van
ouders en kinderen (ook de geboortedatum van het kind is belangrijk) en wijst
hun vervolgens waar ze naar toe moeten.
Zorg voor een dagprogramma, met vermelding van tijden en locaties
(kleedruimte, ruimte voor ouders, presentatie voor ouders).
De eerste indruk die ouders en kinderen opdoen, is erg belangrijk. Realiseer
je dat sommige jonge kinderen wat angstig zijn, omdat ze in een voor hen
nieuwe omgeving terecht komen, met andere personen en met andere
geluiden. Stel ze op hun gemak, biedt de kinderen een glaasje limonade aan
en de ouders een kop koffie.

WERVING SPELERS

5. Teamfoto’s op het ijs
Aanbevolen wordt om op het ijs van alle deelnemers foto‟s te maken. Een
teamfoto is in deze het minimale, terwijl het voor de deelnemers leuk is om
ook individuele foto‟s te maken.
Deze foto‟s kun je op internet publiceren en mogelijk gebruiken in volgende
promotiecampagnes.
6. Ruimte voor ouders
Op het moment dat de kinderen op het ijs zijn, zou het goed zijn dat je voor de
ouders een aparte ruimte hebt vanwaar ze op een comfortabele manier de
training kunnen volgen. De ruimte dient sfeer uit te stralen. Onder het genot
van een kopje koffie kunnen ze met elkaar praten en informatie uitwisselen.
Vooral voor ouders die voor het eerst naar de ijsbaan komen, is dit van groot
belang.
Zorg dat ook hier dagprogramma‟s op papier beschikbaar zijn en dat iemand
van de organisatie aanwezig is, die eventuele vragen kan beantwoorden.
7. Informatiesessie voor spelers en ouders
Na de ijstraining is het van belang dat iemand van de NIJB of iemand van de
vereniging ouders en kinderen verder kan informeren.
Tijdens deze sessie kan iets meer worden verteld over ijshockey in het
algemeen, over de lokale vereniging, over hoe men lid kan worden, welke
kosten daarmee gepaard gaan, trainingen, wedstrijden, competitie.
Erg belangrijk is dat kinderen (en hun ouders) worden geïnformeerd over
welke stappen te nemen, als men na de eerste kennismaking met ijshockey,
hiermee door wil gaan.
Deze sessie kan ook tijdens de ijstraining worden verzorgd alleen voor de
ouder, maar realiseer je dat én ouders misschien liever naar hun kinderen op
het ijs kijken én dat je dan de kinderen niet (volledig) informeert. Dus liever
niet!
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Zaken om na het evenement aan te denken
1. Clubregistratie
Vergeet niet om nieuwe spelers aan te melden bij de NIJB voor ze competitie
gaan spelen.

Misschien dat je via deze weg ook een beroep op ouders kunt doen om een
vrijwilligersrol in de vereniging te bekleden.
Let op: kinderen en ouders kunnen geen ja zeggen, als hun niks wordt
gevraagd Vragen staat vrij …..
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2. Contact leggen met de kinderen en hun ouders
Zodra je ouders en hun kinderen tijdens het evenement ervan overtuigd hebt
om lid te worden van de vereniging of je hebt ze warm gemaakt voor de
ijshockeysport, dan verwachten ze van de club dat er zo spoedig mogelijk ook
met hun contact wordt opgenomen.
Denk er in ieder geval aan om alle deelnemers (en hun ouders) via de mail te
bedanken voor hun aanwezigheid en nogmaals de sport onder de aandacht te
brengen. Communicatie via de email is snel en kost niks. Bovendien kun je
later de mail ook gebruiken om andere zaken onder de aandacht te brengen.

CHECKLIST VAN ZAKEN OM REKENING MEE TE HOUDEN

 Reserveer ijs en benodigde ruimtes
 Doe een oproep in huis-aan-huis blaadjes

WERVING SPELERS

 Doe een oproep op lokale radiostations (indien mogelijk)
 Kondig het evenement aan op je website
 Zorg voor voldoende posters en flyers
 Verspreid de posters naar sporthallen, winkels
 Zoek naar sponsoren
 Zorg voor : [ ] Pucks [ ] Waterflessen [ ] Shirts / hesjes
[ ] Sticks [ ] Uitrusting

 Leg medewerkers vast:
[ ] Materiaalverzorger [ ] Trainers
[ ] Vertegenwoordigers club [ ] Vertegenwoordiger NIJB

 Veiligheid (EHBO)

2 maanden:
Leg de medewerkers vast
en maak een planning
over de marketing

2-3 maanden:
Begin met de
planning

1-2 weken:
Maak afspraken met je medewerkers
(taakverdeling en verantwoordelijkheden)

4-6 weken:
Bestel de materialen en
start je
communicatiecampagne

‘probeer ijshockey dag’ - TIJDSCHEMA
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SLOTWOORD
Vrouwenijshockey is een van de snelst groeiende sporten in de wereld. In
2007 heeft de Finse ijshockeybond een plan ontwikkeld om het aantal
vrouwelijke spelers van 2600 in 2007 te laten groeien tot 4500 in 2010.
Clubs willen meer leden, bij meisjes en vrouwen, bij jongens en mannen.

Voornaamste doel hierbij was om clubs te assisteren bij de werving van
spelers en zo hun ledenaantallen te doen stijgen, waarbij men het belangrijk
vond om alle relevante zaken in een handleiding (draaiboek) onder te
brengen.
In de handleiding is terug te vinden hoe je een succesvolle ijshockeydag kunt
organiseren en hoe daar op een efficiënte manier een vervolg aan te geven.
De handleiding kan worden aangepast met
eigen ervaringen en eigen ideeën, om
zodoende uit te groeien tot een document dat
zich leent voor de specifieke lokale
omstandigheden.
In Finland is men met de Girls’ Hockey Day
begonnen na de Olympische Spelen in Turijn.
Vanaf dat moment heeft de Finse ijshockeybond
elk seizoen meer dan 40 van deze
evenementen ondersteund.
Dankzij dit concept is het eerder genoemde doel
bereikt. Sterker nog: het aantal vrouwelijke
ijshockeyers was op het einde van het seizoen
2009-2010 gestegen tot 4700.
IJshockeydagen zijn fantastisch!

Johanna Pelkonen
Finnish Ice Hockey Association
Girls‟ Hockey Development Coordinator
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Deze handleiding is oorspronkelijk gemaakt door de Finse ijshockeybond met
het doel ijshockeydagen voor meisjes te organiseren.
Al spoedig bleek dat het concept uitermate geschikt was om naast meisjes
ook jongens te werven voor de ijshockeysport.

“DE SNELSTE TEAMSPORT
TER WERELD MOGELIJK MAKEN,
DAT GEEFT EEN KICK.”

Niemand heeft ooit een scheidsrechter op het erepodium
gezien. De scheidsrechter houdt nooit een beker omhoog
en neemt nooit een wisselbokaal mee naar huis. Toch wil een

Scheidsrechters met die instelling zijn hard nodig. Om precies

goede arbiter net als elke speler een topprestatie leveren.

www.scheidsrechterworden.nl

te zijn: we zoeken er 50.000. Op alle niveaus, en ook bij
de jeugd. Kun jij presteren en laten presteren? Kijk snel op

Deelnemende sportbonden Masterplan Arbitrage: AFBN, JBN, KNAF, KNHS, KNHB, KNKV, KNLTB, KNVB, KNWU, KNZB (waterpolo), NBB (basketball), NeVoBo, NHV, NRB (rugby), NIJB.

Say “Nope”
to dope!

The International Ice Hockey
Federation (IIHF) is committed
to the world wide fight against
doping and it strongly believes
in true and fair sport.
The IIHF works together with the World
Anti-Doping Agency (WADA) to develop
ways to fight doping in the sport of ice
hockey and to protect athletes who are
determined to reach the top without
doping. This green puck campaign has
been created to support the values of
both the IIHF and WADA.
Rene Fasel
IIHF President

World Anti-Doping
g Agency
(WADA)

+1.514.904
4 9232
+1.514.904
4 8650
info@wada-ama.org
a-ama.org

International Ice Hockey
Federation

Phone
Fax
Email

wer
Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite
Suite 1700
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0)
P.O. Box 120
Montreal (Quebec) H4Z 1B7
Canada
+41.44.562 22 00
+41.44.562 22 39
office@iihf.com

Brandschenkestrasse 50
Postfach
8027 Zurich
Switzerland
Phone
Fax
Email

www.wada-ama.org
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You will need to lie to a lot of people,
even to your closest friends and
family, and keep your life very secret.
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Your reputation as an athlete will be
ruined and you can never come back
as a hero.
Doubt and questions will never end.
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10 Is it really worth it?

When will you be able to stop?
After you loose your hair and can’t have
children anymore, or when you suffer
from heart failure and diabetes? Are you
sure you can keep it under control?
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Nope to dope!

Green is pure. Green is Go! Green is:

You can’t be proud of your
achievements and results,
because those aren’t really you.

Most of these drugs are found on
the black market or the internet and
you might end up with fake or even
more dangerous substances.

You give our sport
a bad image.

Serious side-effects
and health risks.

You’re not only cheating, but may
also be kicked out of your sport.

Anywhere in the world,
you’ll be punished for doping!
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Top 10 reasons why not to choose doping.

WERVING SPELERS

ON-ICE SESSION

GEDRAGSCODE NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND
Spelers, coaches, teambegeleiders, clubbestuurders, clubofficials, bondsofficials en
bondsbestuurders streven er naar ijshockey (actief en passief) te laten beleven als:





een voor iedereen geschikte en toegankelijke
snelle, dynamische, flitsende sport die ook boeiend is om naar te kijken, die
stevig, maar fair, gedisciplineerd en goed beschermd wordt gespeeld en die
als
technisch hoogstaande teamsport wordt ervaren: samen (over)winnen en
verliezen.

Daarom spreken zij af:









prestaties op het ijs zijn de maatstaf: ras, huidskleur, leeftijd en overige niet ter
zake
doende verschillen, zijn zonder betekenis;
toeschouwers - jong en oud - die de ijshockeysport op dezelfde wijze willen
beleven, moeten dit in een veilige en sfeervolle omgeving kunnen doen;
met fair play te winnen en met fair play te verliezen;
altijd een voorbeeld te zijn voor anderen, met name voor jongere spelers;
al het mogelijke te doen om ook ouders te laten bijdragen aan de gewenste
uitstraling van de sport;
elkaar altijd en overal - ook in sportief mindere tijden - met respect te
bejegenen;
elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag;
dat bestuurders en begeleiders preventieve en corrigerende maatregelen
nemen, als deze gedragscode overtreden wordt of overtreden dreigt te gaan
worden.

Toeschouwers en supporters zijn gasten van de clubs en dienen zich als zodanig te
gedragen, waarbij:








prestaties op het ijs de maatstaf zijn: ras, huidskleur, leeftijd en overige niet ter
zake doende verschillen, zijn zonder betekenis;
toeschouwers, supporters, spelers, coaches, teambegeleiders, clubofficials,
bondsofficials en bondsbestuurders dit in een veilige en sfeervolle omgeving
moeten kunnen doen;
men sportief met winst en met verlies van hun favorieten kan omgaan;
men altijd een voorbeeld is voor anderen, in goede en in minder goede tijden;
men al het mogelijke doet om bij te dragen aan de gewenste uitstraling van de
sport;
men elkaar altijd en overal - ook in sportief mindere tijden - met respect
bejegent.

ICE HOCKEY DAY ON-ICE SESSION

Expectations of the On-ice Session
1. To ensure that every participant has a great time and enjoys
themselves
2. To introduce the skills of ice hockey
3. To encourage the participants to come back
4. To attract participants to sign up to play ice hockey
Goals of the session
The goal of the on-ice session is to provide a fun ice program that introduces
ice hockey to first time participants. The on-ice session should give
participants the opportunity to learn new skills in a safe environment. Pucks
should be used for as much of the on-ice session as possible; this will help the
participants learn in one of the exciting skills in ice hockey and hopefully
attracting them to join the game.
There are a number of ways to enable the participants to have the best time
possible during their Ice Hockey Day.








Greet participants by name
Create an fun atmosphere
Provide positive reinforcement to all participants and staff
Provide a safe and fun environment for all activities
Introduction to as many fun activities as possible
Short, clear explanations and demonstrations
Finish each session with Cross-ice hockey games
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This operation manual contains the principles for the on-ice session and
practical information on how to run one the during a “Ice Hockey Day”.
Included is a suggested on-ice session plan to follow. The skills and drills
shown are from the IIHF’s Learn to Play Program Practice Manuals, which
can be referred to for the explanation of the key teaching points and
information to introduce beginning players to the basic skills of ice hockey.
Other plans can be created by using other LTP practices and modifying them
as required.

On-ice Organization

WERVING SPELERS

Remember; use the ice that is available to you whether the whole ice surface
or ½ ice and put a separator or barrier to stop pucks going into the other
zones or stations.
2m
2m

ACTIVITY ZONE

Put cones 2 meters from the boards as a safety zone for children to stop. This
setup allows you to do a lot of drills in an organized manner, safely, even
during public sessions.
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Grouping of Players
The participant should be separating players into groups to allow smaller
manageable numbers.
Group the players prior to going onto the ice as his will ensure that ice time
isn’t wasted and the session can start right away.

Friendships and other requests should be considered when determining the
groupings too. Players might feel more comfortable and happy when grouped
with their friends.
Players Skill Level - If you have a large cross-section of abilities on the ice
then you can use skill as the grouping criteria:





Participants with previous hockey experience
Participants with skating experience
Participants with some skating experience
New participants

Pre-Ice Procedure
Explain the general safety rules in the dressing room and review the on-ice
instructions. Introduce the players to their instructor, so that they know who to
follow onto the ice.

Small area and Station work
Working in small stations during the ice session allows for maximum activity
as more children get a chance to do the drills, more often. By dividing the ice
there is minimal distraction between groups. The rotation between the stations
should be done so that the groups do not have to cross paths. Both more and
less gifted players will benefit as they can concentrate on improve their skills
at their own rate.
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Make certain the groups are divided equally. This will keep the timing of the
drills and number of repetitions similar in all stations

On-ice Instructor Roles
Head Coach/ Instructor

WERVING SPELERS

They are the person responsible for the planning and operation of the ice
session. On the ice they are “in charge” of the all the activities, especially
safety, he timing activities and signalling the change of stations.
Other Instructors and helpers
Instructors are responsible for the efficient operation of their stations. This
includes disciple, well explained activities, reinforcing the key teaching points,
providing the participants with feedback and most of al fun!!
All on-ice instructors should demonstrate leadership, interact with participants
to provide 1-on-1 encouragement and provide a safe environment
The larger the number of instructors the more support and positive feedback
for the participants

On-ice Equipment





Sticks
Lightweight Pucks
Cones
Football/Soccer balls

On-ice Session Plan
Since an Ice Hockey Day is designed for a quick introduction to several ice
hockey skills. You find that included in this manual on the next page, a
proposed practice for the on-ice session. The drills may need to be explained
in more depth and you will find this
Ice Hockey Day: On-ice Session Plan
information with the teaching points
that are listed in the IIHF learn to Play
Program Practice Manual.
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Warm Up: 5 -7 minutes

Station 1

Ready Position-Basic Stance
1. Have players stand in the basic stance
2. Check balance and adjust their stance
3. Have players stand on one only foot
4. Players jump off ice then land in basic
stance

Station 2

O X O X O X
X X X X
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Getting up off the ice
1. Have players start on their knees.
2. Keep the head and chest up, with both
hands on the stick.
3. Player gets up into the Ready Position

O O O
O

 Slide the leg, nearest to the end of the stick
forward, so that the skate is on the ice
 Push down on the thigh with the stick and
move upper body upwards
 Bring other leg forward so skate in on the ice

Station 3

Stations: 8 minutes x 4 Stations

O

O
X

X

Station 1: Skating
1.
2.
3.
4.
5.

O

Players walk across ice
Lift knees to touch stick held waist- high
Perform Half moons
Do a T-push
Play Freeze-tag

X

Station 2: Stickhandling/Shooting

Station 4

1. Stickhandle through obstacle course
2. Finish with a shot on net.
Station 3: Stickhandling
1. Players skate in the end zone with a puck
2. On the whistle players enter the circle
3. They continue to stickhandle inside the
circle
4. Players leave the circle on next whistle.

X

Station 4: Passing
1.
2.
3.
4.

Two lines opposite each other
Make proper pass
Skate to the end of the opposite line
Be good receivers.

Pagina 37

X

O
X

WERVING SPELERS

OPERATING AN ON-ICE
DEMONSTRATION

HAVE FUN! ENJOY HOCKEY!

On-Ice Demonstration Operations and Protocol
One effective and efficient way to promote your ice hockey program is to
stage an On-Ice Demonstration. This can be must effective when operated
during a senior game where there will be a large audience.

1.
2.
3.
4.

Introduce and promote ice hockey to the audience
Help the in recruitment of new ice hockey players
Demonstrate the fun of playing ice hockey
Explain how it works and how to join to play

Principles:
 On-ice Demonstrations are organised so there is no delay during the
game
 The demonstrations operate for 5 minutes during the intermission
between 2 periods preferably 1st intermission
 To show the drills and the operation of the program with voice
coverage
 Cross-ice games play in the end zones
 For maximum ice use players that are not playing should participate in
drills in the centre zone for example skating, stick-handling, passing
and shooting.
 The IIHF recommends that teams play units of four players and one
goalkeeper

Operations:
This is a step-by-step process of the demonstration operations
The ideal number of participants to run a demonstration is 32 players and 4
goalkeepers with 4 Instructors to assist on ice. If you do not have this number
of people it is not a problem as any number can be used to make the
demonstration a success. The players need to be informed early so that their
parents can make arrangements to get them there. Tickets for everyone to
attend the game and dressing facilities must be organised
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Objectives and Goals:

Game

WERVING SPELERS

Practice

Practice

Game

A meeting with all the Instructors should take place the week before the
demonstration where the operation of the demonstration is explained and a
practice plan for the Centre Zone should be designed.
Upon arrival at the arena copy of the audio explanation should be supplied to
the announcer. The players should arrive to the arena before beginning of the
game and the Instructors should greet the players and their parents as they
arrive. They should conduct a meeting with them explaining the organisation
and operations of the day.
The players assemble at rink-side at the 12:00 minute mark of the first period
as they must be dressed and ready to o by the 18:00 minute mark. They will
be pre-organised into three sections so that they understand where they will
go and what they must do when they go onto the ice. This will allow them to
begin the session immediately when they reach the ice surface.
When the last player leaves the ice at the end of the period the young players
should be lead on to the ice by Instructors bringing all required equipment for
the demonstration with them. Everyone moves to their pre-organised sections
allowing them to begin the session within 60 seconds
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Under supervision of the Instructors the players play cross-ice games in the
end zones and practice individual skills in the centre ice neutral zone. The
players play in their zones for two minutes and on a signal from the instructors
they interchange zones. They now play for the next two minutes in the new
zone. The audio explanation is read over the public address system during the
action on the ice.

The ice re-surfacing machines will enter the ice rink to prepare the ice for the
next period
Alternatives:
The on-ice portion of a demonstration can be altered to accommodate many
different factors, including the number of participants and spectators seating
arrangements.
The activities in the zones can be changed if there isn’t enough players or the
spectators are sitting in the middle section of the stands. Another reason is if
local press are in the middle.
 Cross-ice game is played in the centre zone
 One group of players that are not playing should participate in drills in
the each of end zones
 The players play in their zones for two minutes and on a signal from
the instructors they interchange zones
 The players playing the game split into teams one in each endzone
 The teams that were performing drills will play each other in the
neutral zone
 They now play for the next two minutes in the new zone.
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At the conclusion of five minutes, the players and Instructors move to centre
ice to wave to the crowd. They leave the ice surface taking with them all
equipment used for the demonstration

WERVING SPELERS

OPERATING A
BEGINNERS SKILLS
CAMP

OPERATING A BEGINNERS CAMPS
Once a youngster has become interested in hockey, it is very important to
give them the opportunity to try the sport. This means giving them a chance to
play, practice, shoot pucks and enjoy the game. Making it easy for them to get
on the ice and experiencing hockey is a must.

By operating a camp you can give children the chance to learn more about the
game of ice hockey by learn how to skate or basics skills of ice hockey. They
also get an opportunity to find out more about the equipment and wear it
during a training session. For the parents it gives them the chance to discover
ice hockey as a sport and see the joy their children have playing it.
At the end of the camp the child will be able to make the decision if they want
to start to play ice hockey as a sport.
Camp Details


Duration: One week - half day’s



When: As a follow-up after a Recruitment Ice Hockey Day. Other
effective times are during Easter and Summer Holidays



Ice Time: 2 hours per day



Number of participants: Ice Hockey 30 - Skating 30



Age group: 6 – 12 year



Number of coaches: Ice hockey 6 - Skating 6

Promotion and registration is usually done by the club. A lot of parents look for
a good activity that their children can participate in during holidays and these
camps can be very popular. Promotion and registration is done by the city
Many city governments have programs that promote sporting activities during
the holidays through their website and local media. All families with children
between the ages of 6 and 18 year receive a brochure advertising all the
activities.
Registration starts on the Sunday so all the participants and their parents can
receive their jerseys and final camp information and attend the pre-camp
orientation meeting.

Pagina 47

WERVING SPELERS

Beginners Ice Hockey and Beginners Skating

Daily Schedule:

WERVING SPELERS

09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:50

10:50 – 11:10
11:10 – 12:00

12:00

Arrival
Equipment
Ice session 1
 Basic skating skills
 Stations
 Game related to the skill
Break
Ice session 2
 Basic skating skills + Pucks (Hockey)
 Stations
 Game related to the skill
End

The basic skills are described in the Introduction to Coaching Manual and the
drills to teach these skills can be found as in the Learn to Play Practice
Manual.

Equipment:
Beginning skating
 The club should provide skates for the participants
 Children and bring their cycling helmet and skate knee/elbow pads
Ice hockey
 The club should provide skates, sticks and full equipment
 Monday (day 1) : skates ; jersey; helmet; gloves; stick
 After the last practice on Monday: an equipment briefing for the
participants and their parents
 Tuesday - Friday: rest of the equipment is provided (ask people to be
at the rink by 09:00)
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Name Tags
Every child receives two name tags:
 one is placed in their spot in the locker room where they keep
skates/equipment the whole week
 the other tags is to be worn on their helmet so the instructors can call
them by
their first name

A separator or barrier should be placed along the middle of the rink breaking
the ice into 2 parts half for Ice Hockey and the other half for Skating
Skating:




The ice is divided into zones depending on the skill level
There can be 3 to 4 zones.
The games will be played with all children on half ice

Ice Hockey: depending of the skill level there will be 3 zones,
 The ice will be divided into zones depending on the skill level
 There should be 3 zones.
 The games will be played with all children on half ice
 The matches will be played in 2 zones :
 End zone and blue line to red line
In both ends of the ice a child can move up the skill zones if their ability
increases during the week. This must be monitored by the instructors.
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On ice organisation:

WERVING SPELERS

Barrier

Ice Hockey

Skating
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On the last day of the camp will be “Match Day” for the ice hockey participants
and “Olympics” for the skate participants. During the last ice session there will
be competitions for all the participants so show their new skills. The parents
should be informed at the beginning of the camp about these special
activities. This will give them the opportunity to attend. It is also a good idea to
provide some food along with coffee and tea for all the participants.





Free entry ticket for an Elite Game
Coupon for 3 free practice sessions at the local club
Post card with club contact and camp greetings “download pictures of
your child on our website - hope to see you soon”

On the website parents should be able download the pictures from the camp;
they should also be able to find more information such as:






Welcome To Ice Hockey (IIHF) (pdf)
Equipment guide (pdf) (IIHF Introduction to Ice Hockey)
Registration formalities
Practice planning and rules
IIHF Children’s Colouring Book (pdf)

Follow up:
 Invitation for registration weekend and second hand market
 Club Newsletter by email
 Wednesday afternoon initiation sessions
 If they send in one part of the post card received at the camp they
can collect a club hat at Elite game days.
 Camp evaluation
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When camp ends all the participants receive a group picture and a Certificate.
They should also receive some items that will encourage them to continue to
play ice hockey. For example:

Nederlandse IJshockey Bond
Postbus 292
2700 AG Zoetermeer
Tel. 079 330 50 50
Fax. 079 330 50 51
E-Mail: info@nijb.nl

