
         Basis Handleiding Teammanager Jeugd 

 

Inleiding 

 

Ieder team binnen Amsterdam Tijgers heeft een teammanager en coach nodig om goed 

georganiseerd het ijshockeyseizoen door te komen. Bij het organiseren van jeugd ijshockey 

wedstrijden of mini-tournooien komt  nogal wat kijken op organisatorisch vlak. Om met 

name startende teammanagers te helpen hun weg te vinden binnen de vereniging is deze 

handleiding geschreven zodat een rol als teammanager goed uit te voeren is zonder dat 

alles zelf opnieuw uitgevonden hoeft te worden. 

 

Jeugdteams 

 Amsterdam Tijgers heeft de volgende jeugdteams in de organisatie: 

U7-U9 - U11 - U13 - U15 - U17 - U19 - U21 

Alle jeugdteams spelen in de competitie van de Nederlandse IJshockey Bond (NIJB). Op de 

website van de NIJB http://www.ijshockeynederland.nl is veel informatie te vinden over 

het ijshockey in Nederland: Uitslagen , maar ook de wedstrijdplanningen, cursussen, 

opleidingen etcetera. De wedstrijdschema’s zijn op de website te vinden onder 

competities. 

De trainingstijden van de jeugdteams zijn te vinden op de clubwebsite                      

https://club.amsterdamtigers.com/trainingstijden/ 

Opbouw Team Organisatie 

 

Aan het begin van een nieuw seizoen zijn er een aantal belangrijke administratieve taken 

die uitgevoerd moeten worden om  de organisatie van het team en de communicatie met 

de ouders goed te laten verlopen: 

 

 

http://www.ijshockeynederland.nl/
https://club.amsterdamtigers.com/trainingstijden/


- Spelerslijst maken met naam, geboortedatum en NIJB nummer 

- Speler + ouderlijst maken met emailadressen en telefoonnummers 

- BenchApp installeren en ouders laten installeren  voor wedstrijd/trainingsplanning 

- Team groepsapp maken voor teamcommunicatie spelers ouders coaches 

 

- Document maken met teamregels, rechten/plichten en taken voor zowel spelers als 

ouders. Duidelijke afspraken formuleren over wat wel en niet kan. 

 

- Bijeenkomst organiseren met ouders, spelers, coaches en trainers om afspraken 

vast te leggen zodat er een goed seizoen gespeeld kan worden. 

 

- Aan de volgende afspraken kan men denken: Op tijd aanwezig zijn, op tijd afzeggen 

voor trainingen en wedstrijden, op tijd aanmelden voor trainingen en wedstrijden, 

niet trainen betekent geen wedstrijden spelen, helpen van coaches en 

teammanagers, ouder/vrijwilligerstaken uitvoeren, materiaal goed op orde, 

voldoen aan de veiligheidseisen (nekbescherming helm en deugdelijke gear), 

veiligheid in de kleedkamer ( 4 ogen principe) , geen pestgedrag, intimidatie of 

fysiek/verbaal geweld.  Amsterdam Tigers is een voorbeeld met betrekking tot 

sportiviteit. 

 

- Landelijke groepsapp teammanagers maken zodat contact met de andere 

clubs/teams makkelijk verloopt. 

 

 

Teamcommunicatie 

 

De teamcommunicatie binnen Amsterdam Tigers verloopt grotendeels via BenchApp; een 

App die gratis te downloaden is op de smartphone. Het is mogelijk in BenchApp om 

meerdere kinderen per gezin onder te brengen in de App en het is mogelijk om meer dan 

een ouder per gezin in de App onder te brengen. Wedstrijden en trainingen worden in de 

App geplaatst door de teammanager, er wordt van de ouders/spelers verwacht dat zij zich 

op tijd en zo vroeg mogelijk  (minimaal 2 dagen van te voren!) aanmelden/afmelden voor 

training of wedstrijd. Indien men verhinderd mocht zijn dan is het verplicht om in 

BenchApp de verandering aan te geven. Men zal dus altijd een Yes or No moeten 

aangeven. (De teammanager zet in principe iedereen op Yes dus aanwezig, indien men niet 

aanwezig kan zijn dient men zich af te melden; dit voorkomt dat er veel speler op 

unknown blijven staan en legt de verantwoordelijkheid bij de speler/ouder) 

De teammanager is de beheerder van de App. De teammanager kan gevraagd worden om 

een account voor  aan te maken voor de ouders, de ouders ontvangen dan een email 

invitatie voor de App zodat zij in de App van het juiste team terecht komen. 



Gezien het belang en de onmisbaarheid van de App in de teamcommunicatie is het voor de 

ouders verplicht om de App te downloaden en deel uit te maken van het team in 

BenchApp. 

 

 

Naast de communicatie in BenchApp heeft ieder team een eigen WhatsApp groep voor de 

snelle en ad hoc communicatie tussen teammanager/coaches en de ouders en spelers van 

het team. Spreek goed af dat er alleen nodige en nuttige informatie gedeeld wordt in de 

groepsapp en niet teveel onnodige zaken, discussies etcetera. Bij goed zakelijk gebruik is 

een WhatsApp teamgroep zeer behulpzaam voor snelle en effectieve communicatie 

binnen het team. 

 

Spelersmateriaal / Gear 

Veiligheid van onze spelers is uiteraard een topprioriteit binnen Amsterdam Tigers. De 

veiligheid van onze spelers begint bij een goede uitrusting die voldoet aan de eisen van de 

Nederlandse IJshockeybond (NIJB). Alle jeugdspelers zijn verplicht om volledige uitrusting 

(Full Gear) te dragen.  

Volledige uitrusting of Full Gear bestaat uit: IJshockey handschoenen, helm met kooi, 

bodyprotector, scheen/knie beschermers, elleboog beschermers, nek beschermer, 

ijshockeybroek, schaatsen, ijshockeykousen en een shirt. 

NB Gebitsbeschermers zijn niet verplicht ( helm moet een gezichtsbeschermende kooi 

hebben) maar mogen uiteraard gedragen worden. De nekbeschermer is van zacht 

materiaal (kevlar) en dient om snijverwondingen te voorkomen en niet zo zeer 

bescherming tegen puck of stick. Het dragen van een nekbeschermer is verplicht! 

In Amsterdam kan men voor de juiste materialen/gear terecht bij bijvoorbeeld 

http://www.skatedokter.nl 

Naast de volledige uitrusting is het van belang dat de schaatsen goed scherp zijn, daarom 

moeten de schaatsen regelmatig geslepen worden. 

 

Wedstrijdshirts en kousen zijn nodig wanneer een speler deelneemt aan wedstrijden. De 

wedstrijdshirts en kousen worden tweemaal per jaar besteld ( in ieder geval aan het begin 

van het seizoen) De shirts worden voorzien van naam en rugnummer, waarbij het 

rugnummerbestand bepaald of een gekozen nummer nog beschikbaar is ( het gekozen 

nummer moet 2 jaargangen voor en 2 jaargangen na vrij zijn om niet meerdere spelers 

met hetzelfde nummer in een team te krijgen). Spelers van de U7, U9 en U11 hebben 

alleen het AT zwarte thuisshirt nodig; vanaf U13 moeten de spelers ook beschikken over 

het AT witte uitshirt. Wedstrijdshirts en kousen kunnen besteld worden via het 

bestelformulier op de website van de club: 

http://www.skatedokter.nl/


https://club.amsterdamtigers.com/wedstrijdshirts-bestellen/ , hier is ook het rugnummer-

bestand te raadplegen. Ivonne Schickler is de coordinatrice met betrekking tot de 

wedstrijdshirts en het rugnummerbestand. 

 

 

 

Wedstrijden 

Wedstrijden die door de teams gespeeld worden in de competitie worden gepubliceerd op 

de website van IJshockey Nederland.  

Onder http://www.ijshockeynederland.nl/competities zijn de wedstrijden per team terug 

te vinden. De U7 en U9  teams spelen altijd samen dat wil zeggen U7 op 1/3 ijs en de U9 op 

2x 1/3 ijs. Zij hebben derhalve hetzelfde speelschema en worden dan ook samen 

gepubliceerd. De U11 speelt vanaf dit seizoen in toernooivorm op 2x ½ ijs aansluitend op 

de wedstrijden van U7/U9  De overige teams staan per leeftijdscategorie gepubliceerd U13 

U15 U17 etc. 

Vanaf U13 wordt er op “full-ice” gespeeld. In de U13 categorie is er een bijzonderheid te 

melden en dit betreft het 3 tegen 3 programma. Gedurende de U13 competitie wordt 

grofweg om de 4 wedstrijden een 3 tegen 3 tournooi georganiseerd waaraan 3 clubs 

meedoen, dit is ook in het speelschema terug te vinden.  

De teammanagers zorgen ervoor dat het wedstrijdschema in BenchApp wordt geplaatst 

met daarbij: de adressen, aanwezigheidstijd en aanvullende informatie 

Wanneer de wedstrijdprogramma’s in BenchApp zijn geplaatst wordt er van de ouders 

verwacht dat zij zo snel mogelijk de aanwezigheid aangeven dat wil zeggen dat er altijd 

een Ja of Nee ingevuld moet staan in BenchApp en niet een zogenaamde Onbekend 

Amsterdam Tigers en de NIJB staan pal voor sportiviteit en respect, dit betekent dat 

iedereen binnen Amsterdam Tigers zich heeft te houden aan de regels met betrekking tot 

Fair Play; op de website is hier duidelijke informatie over te vinden: 

https://club.amsterdamtigers.com/sportiviteit-respect/ 

IJshockey is weliswaar een contactsport maar dit betekent zeker niet dat alles zomaar is 

toegestaan. Het slaan met de stick anders dan tegen de puck en vechten hebben absoluut 

geen plek binnen het jeugdijshockey en wordt binnen Amsterdam Tigers niet getolereerd. 

Bodychecks of het met het lichaam van de puck afduwen van spelers is bij de U7, U9 en 

U11 niet toegestaan. Ook slapshots zijn bij de U7 U9 en U11 niet toegestaan. Gezien de 

leeftijd van deze spelers is het raadzaam wanneer deze overtredingen  toch gebeuren om 

tijdens wedstrijden in overleg te treden met de coach van de tegenstander en  te vragen 

de desbetreffende speler de spelregel nog een keer uit te leggen. Vaak worden in deze 

https://club.amsterdamtigers.com/wedstrijdshirts-bestellen/
http://www.ijshockeynederland.nl/competities
https://club.amsterdamtigers.com/sportiviteit-respect/


leeftijdscategorie overtredingen niet opzettelijk gemaakt maar gebeuren deze zaken door 

de nog niet goed genoeg ontwikkelde schaatstechnieken. 

Vanaf de U13 teams zal fysiek contact in grotere mate toegestaan zijn maar uiteraard 

volgens duidelijke regels. Het spreekt voor zich dat iedere teammanager coach en speler 

op de hoogte moet zijn van de geldende spelregels. 

Coaches die betrokken zijn bij de jeugdteams van Amsterdam Tigers zijn verplicht om in 

het bezit te zijn van of de opleiding te volgen tot IJshockeytrainer-coach 1. Wanneer men 

niet aan deze regel voldoet mag de betreffende coach niet op het ijs staan. Informatie over 

de opleiding: http://www.ijshockeynederland.nl/organisatie/opleidingen 

 

 

Vrijwilligerstaken bij Thuiswedstrijden 

 

Om IJshockeywedstrijden voor de jeugd goed te organiseren moet er veel worden 

geregeld; een teammanager of coach kunnen dit zeker niet alleen, er is daarom 

ondersteuning nodig van ouders/verzorgers om de wedstrijden van de jeugd op een goed 

georganiseerde manier te laten plaatsvinden. De teammanager maakt hiervoor een 

schema of recruteert de vrijwilligers per wedstrijd, maar het beste is wanneer 

ouders/verzorgers zelf hun verantwoordelijkheid nemen en pro-actief zijn zodat het geen 

enorme taak voor de teammanager is. Uiteindelijk is het de taak van de ouders/verzorgers 

om ervoor te zorgen dat de kinderen hun wedstrijden kunnen spelen. 

 

De onderstaande taken worden bij thuiswedstrijden door ouders/vrijwilligers uitgevoerd:  

Tegenstanders ontvangen bij de deur en kleedkamer toewijzen (1 vrijwilliger) 

De klok/bench;  scholing wordt georganiseerd pre-season. (2-3 vrijwilligers) 

Fruit/Limonade voor de spelers (U7 U9/U11)  (2 vrijwilligers) 

Opbouwen/Afbreken en opruimen Boarding (U7 U9/U11)  (8 vrijwilligers) 

Opruimen kleedkamers dus ook van de tegenstanders (2 vrijwilligers) 

 

Wedstrijden van 1e team taken per team: 

 

U9                                                               klompje en vlag (2 spelers + 1 vrijwilliger) 

U11 U13 ATHL                                          kassa/toegang en scanner ( 3 + team ROC)  

U15 U17                                                    merchandise en puckspel  (4 vrijwilligers) 

http://www.ijshockeynederland.nl/organisatie/opleidingen


Tigers Fun                                                 deurtjes en Spotlight          (3 vrijwilligers) 

 

De inschrijfsheet is onder de volgende link te vinden:   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kvRQRt_kHf4qbL1fTNDyV5LtAU0i5bw2L3qYk2

HskO0/edit 

 

 

 

 

Kleedkamers/Kleedruimtes:   Jaap Eden IJshal schematisch 

 

 

                     

                                                       

                                                      

                                                          /         \  INGANG HAL 

                                                                          AED  Entree IJshal 

De kleedkamerindeling wordt in het weekend gedeeld in de AT Clubkader WhatsAppgroep 
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Extra Tournooien:  

Er worden door het jaar heen verschillende tournooien georganiseerd die erg leuk zijn om 

aan deel te nemen. Vanuit de club raden wij dan ook aan om in te schrijven op deze 

tournooien. De volgende tournooien worden jaarlijks georganiseerd: 

September:           Den Bosch Tournooi     Theo Koperdraad Tournooi Heerenveen 

Februari:               Eric Martin Tournooi Eindhoven 

April:                      Leeuwen Tournooi Dordrecht     

 

 Belangrijke Contactgegevens en Nummers: 

 

Bestuur:         Voorzitter:                        Jeroen Kwist    voorzitter@amsterdamtigers.com 

                        Secretaris:                         NNB 

                        Penningmeester:             Anneloes van der Woude  

                        Jeugdzaken Recreatief:   Tim Burke 

                        Jeugdzaken Competitief: Jasper v/d Berg                             

 

Trainers:                      Ondrej Kratky 

Secretariaat:               secretariaat@amsteltijgers.nl 

Wedstrijdsecretaris:  NNB 

 

Noodnummers Jaap Edenbaan / hal: 

Jaap Eden Spoed (leidinggevende) :     020-3034238 

EHBO Jaap Eden                                 :     06 – 26 87 27 23 of 06 – 42 64 37 80 

AED Locaties Jaap Eden                    :     Kassa  / Koek en Zopie Krabbelbaan/ Entree IJshal 

 

Sluiting:  

Namens IJshockey Nederland, het bestuur van  Amsterdam Tigers en alle leden willen wij 

jullie ook bedanken voor de inzet voor de club. 

mailto:voorzitter@amsterdamtigers.com
mailto:secretariaat@amsteltijgers.nl

