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Inleiding
Dit document beoogt een beeld te schetsen van de ontwikkeling van de ijshockeysport in Amsterdam.
Aanleiding is de sterke groei van onze vereniging en de voorgenomen vervanging van de Jaap
Edenhal door de Stichting IJscomplex Jaap Eden in opdracht van de Gemeente Amsterdam.
Dit document is bestemd voor wethouders, gemeenteraadsleden, ambtenaren, gebruikers van de
Jaap Edenhal en andere geïnteresseerden en heeft als doel om kennis te nemen van onze
ontwikkeling als vereniging en de uitdagingen waar wij allen voor staan in het kader van de
ontwikkeling van de schaatssport in de regio Amsterdam en van het ijshockey in het bijzonder.
Graag willen wij met u in gesprek over deze ontwikkeling, zodat dit kan bijdragen aan de
besluitvorming over de nieuwe ijshalaccommodatie(s) binnen de gemeente Amsterdam.
Wij nodigen u graag uit om een wedstrijd van het 1e team of van één van onze andere teams mee te
maken om kennis te nemen van deze fantastische sport.
Namens IJ.V. Amstel Tijgers anno 1963
Voorzitter & Commissieleden IJshal-Amstel Tijgers
Anton Arts
Ben van Duin (voorzitter vereniging)
Kees Boot

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 beschrijft een aantal wetenwaardigheden over het IJshockey
en vergelijkt deze in een aantal gevallen met andere sporten.
Hoofdstuk 2 geeft de ontwikkeling van de Amstel Tijgers weer inclusief de
toekomstverwachting.
Hoofdstuk 3 beschrijft de knelpunten met de huidige ijshal vanuit het
oogpunt van de Amstel Tijgers.
Tot slot wordt in hoofdstuk 4 aangegeven aan welke voorwaarden een
nieuwe ijshalaccommodatie zou moeten voldoen en geeft vanuit dat
uitgangspunt de varianten weer die ons inziens onderzocht dienen te
worden.
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Samenvatting
IJshockey maakt in Amsterdam een sterke groei door, die leidt tot knelpunten.
 IJshockey Vereniging Amstel Tijgers bestaat ruim 50 jaar. Met name in de laatste jaren is een
opwaartse ontwikkeling in gang gezet door ledengroei vanuit de Survivors (streethockey) en
Tijgers Fun (breedte team voor de jeugd). Amsterdam kent naast de Amstel Tijgers (250 leden),
de ijshockeyverenigingen Shinny (90 leden) en Thor (60 leden). Ook deze beide recreanten
verenigingen hebben met een sterk toenemende groei te maken.
 Door de sterke groei heeft de Amstel Tijgers en het ijshockey een groot tekort aan ijsvloeruren.
Het huidige aantal van 22 haluren voor de Amstel Tijgers zou minimaal 30 uur moeten zijn,
terwijl over vijf jaar de ijsbehoefte wordt geschat op zeker 50 uur. Door het tekort aan uren
moeten helaas teveel spelers op de ijsvloer staan, moet uitgeweken worden naar andere steden,
is er een wachtlijst, worden teams niet ingeschreven voor wedstrijden en als het zo doorgaat
moet de vereniging helaas leden gaan opzeggen.
 Waar veel sportverenigingen in Amsterdam een stadsdeelfocus hebben, vervullen de ijshockey
verenigingen een regionale functie met leden en bezoekers vanuit de gehele regio Amsterdam.
Dit geeft (te)veel druk op het Jaap Edenhal-complex met haar te beperkte parkeergelegenheid en
onmogelijkheid voor een eigen verenigingsexploitatie.
IJshockey is een internationaal toonaangevende sport, die bijdraagt aan het vestigingsklimaat.
 IJshockey staat bekend als de snelste teamsport ter wereld. Het is een relatief onbekende sport
in Nederland. Relatief klein hier, maar groot in de wereld. In veel landen is IJshockey de #1 sport.
 Er zijn wereldwijd 15.000 ijsbanen met een 30mx60m ijsvloer. In vergelijking: er zijn wereldwijd
58 vierhonderdmeterbanen. In Nederland zijn in de regel 30mx60m ijsvloeren gekoppeld aan een
vierhonderdmeter baan, terwijl dit wereldwijd zeker niet de standaard is.
 Omdat ijshockey zo internationaal is, is de vereniging een van de meest multiculturele
sportverenigingen van Amsterdam. IJshockey draagt daarom bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
Amsterdam behoort in Nederland tot de sportieve top op het gebied van ijshockey.
 Kernwaarden en doelstelling van de Amstel Tijgers zijn plezier en goede prestaties met een
kwalitatief goede jeugdopleiding. Deze wordt o.a. verzorgd door twee leden die indertijd hebben
meegedaan aan de Olympische Spelen in Lake Placid.
 Diverse spelers van de Amstel Tijgers in verschillende leeftijdscategorieën vertegenwoordigen
Nederland in de nationale teams.
 Drie voormalig Amstel Tijgers spelen op dit moment in Amerika, waarvan Daniël Sprong de
bekendste is.
Noodzakelijke vervanging van de Jaap Edenhal biedt kans om de capaciteit duurzaam te vergroten.
 Het gemeentelijk sportaccommodatieplan constateert dat vervanging van de Jaap Edenhal
noodzakelijk is vanwege technische veroudering. Als intensieve gebruikers hebben wij met alle
facetten van deze veroudering te maken, van de betrouwbaarheid van de technische installaties
tot aan de deplorabele staat van de kleedkamers.
 De noodzakelijke vervanging geeft de kans om een kwaliteitssprong te maken en de capaciteit
duurzaam te vergroten om het unieke karakter van het Jaap Eden complex te versterken.
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Ons inziens zou bij de ontwikkeling van een nieuwe accommodatie minimaal twee nieuwe 30x60
ijsvloeren ontwikkeld moeten worden, met de mogelijkheid voor het aanleggen van een derde
vloer.
Amstel Tijgers heeft behoefte om de hal ook in de zomerperiode te gebruiken voor trainingen en
wedstrijden, hetgeen past bij de wens om het complex intensiever te gaan benutten.
Daarnaast zou binnen de studie ook gekeken kunnen worden naar een ijsvloer in een ander
stadsdeel. Meer spreiding over de stad, zou een drempel kunnen wegnemen om te gaan
schaatsen. Deze mogelijkheid past binnen de visie van de gemeente Amsterdam voor meer
kleinschalige sportaccommodaties in de stad.
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1. Wetenswaardigheden IJshockey
Dit hoofdstuk beschrijft een aantal wetenwaardigheden over IJshockey en vergelijkt deze in een
aantal gevallen met andere sporten.
Wat is IJshockey
IJshockey is een behendigheidsspel, welke bekend staat als de snelste teamsport ter wereld. Van de
spelers wordt schaatstechniek, spelinzicht, uithoudingsvermogen en hockeyvaardigheden verwacht.
IJshockey is een intensieve sport, die veel oefening vereist en liefst vanaf jonge leeftijd beoefend
wordt.
IJshockey in Nederland
IJshockey is een relatief onbekende sport in Nederland. Relatief klein hier, maar groot in de wereld.
In veel landen is IJshockey de #1 sport. Als C-categorie land en #25 op de wereldranglijst maakt
Nederland geen deel uit van de wereldtop. Nabijgelegen landen als Duitsland en Frankrijk staan
beduidend hoger op de lijst. Voor veel sporten wil Nederland bij de beste 10 landen behoren. Als
schaats- en hockeynatie zou Nederland daarom een hogere ambitie moeten nastreven.
IJshockey wereldwijd
De Nederlandse ijshockeybond, afgekort NIJB (www.nijb.nl), telt 5.600 leden, waarvan circa 3.000
aan de competitie deelnemen. Wereldwijd wordt IJshockey met name gespeeld in Noord Amerika,
Scandinavië, voormalige Oostblok landen en Rusland. Er zijn wereldwijd 1.8 miljoen ijshockeyers. De
internationale bond heet de International Ice Hockey Federation, afgekort IIHF (www.iihf.com).
Tsjechië vs Nederland
Tsjechië, met een bevolking van 10,6 miljoen, heeft in totaal 110.000 ijshockeyers die beschikking
hebben over 21 ijshallen en 148 buiten ice-rings. Tsjechië heeft hiermee meer leden dan de KNSB in
Nederland, waarvan het ledenbestand afgelopen jaar is gekrompen van 95.000 naar 80.000 leden.
IJshockeyclubs in Nederland
Er zijn in Nederland 15 clubs met een senioren- en jeugdafdeling. Daarnaast is er een groot aantal
verenigingen die 1 of 2 teams hebben. Amsterdam kent naast de Amstel Tijgers (250 leden,) de
ijshockeyverenigingen Shinny (90 leden) en Thor (60 leden). Deze clubs kennen een sterke groei.
IJsvloer 30mx60m
Er zijn wereldwijd 15.000 ijsbanen met een 30mx60m ijsvloer. In vergelijking: er zijn wereldwijd 58
vierhonderdmeterbanen. In Nederland zijn in de regel 30x60 ijsvloeren gekoppeld aan een
vierhonderdmeter baan, terwijl dit wereldwijd zeker niet de standaard is. 30x60 ijsvloeren worden
naast ijshockey gebruikt voor kunstrijden en shorttrack.
Olympische Spelen
Het Nederlands IJshockeyteam heeft één keer aan de Olympische Spelen deelgenomen: Lake Placid
1980. In het team van destijds zaten twee Amstel Tijgers: Ron Berteling en Henk Hille. Ron is trainer
en hoofdcoach van de Amstel Tijgers en Henk zit in de technische commissie. Beiden hebben een
zoon spelen bij de Amstel Tijgers.
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Drie jonge Amsterdammers in USA & Canada
Er zijn op dit moment drie geboren Amsterdamse jeugdspelers, die hun opleiding in Amerika
(ver)volgen:

Daniel Sprong -18 jaar- speelde tot 2004 voor de Amstel Tijgers en verhuisde vervolgens met zijn
ouders naar Canada. In juni van 2015 werd hij gekozen door Pittsburgh Penguins in de jaarlijkse
''draft'' van de NHL, waarin clubs hun talenten mogen kiezen. Pittsburgh Penguins behoort tot de
grootste clubs in de NHL en heeft met aanvoerder Sidney Crosby een absolute superster van de NHL
in de ploeg. Daniël heeft inmiddels zijn debuut gemaakt in de NHL, wat uniek is voor een jongen van
zijn leeftijd. Meer informatie over Daniël is te vinden op https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Sprong
Bartek Bison -17 jaar- ging op 14 jarige leeftijd naar Mannheim Duitsland om op een hoger niveau te
trainen en is deze zomer gevraagd om in Canada te komen hockeyen bij de Prince George Cougars.
Een club 400 kilometer boven Vancouver.
Alexander Makarin - 15 jaar- is deze zomer van de Amstel Tijgers naar de WBS Knights vertrokken om
intensiever aan zijn ijshockey ontwikkeling te werken. Een club 300 kilometer ten Noord- Oosten van
New York. Alexander zat in een sportklas op het Calandlyceum in Nieuw-West.
Voor de ontwikkeling van de IJshockeysport in Nederland is het jammer dat deze talenten in het
buitenland hun opleiding moeten vervolgen om hun ambities na te jagen. Hopelijk komen zij met hun
know how het Nederlands ijshockey t.z.t. versterken.
Calandlyceum
Er zijn drie Amsterdamse ijshockeyers die op dit moment de sportklas volgen op het Calandlyceum.
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2. Amstel Tijgers
Dit hoofdstuk geeft de ontwikkeling van de Amstel Tijgers weer, inclusief de toekomstverwachting.

Vereniging
IJshockey Vereniging Amstel Tijgers is in 1963 opgericht. In de afgelopen 51 jaar heeft de vereniging
nationaal en internationaal vele goede prestaties behaald op ijshockeygebied. Amstel Tijgers heeft in
het verleden op vele momenten een optimale mix gevonden tussen plezier en prestatie. Na een
minder sterke periode zit de vereniging de laatste twee seizoenen in een opwaartse spiraal omdat
het bestuur in 2011 een nieuwe weg is ingeslagen, die nu haar vruchten aan het afwerpen is.
Kernwaarden en doelstelling
In de visie van Amstel Tijgers zijn plezier en goede prestaties onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Zonder een kwalitatief goede jeugdopleiding vermindert het spelplezier en zullen jeugdleden minder
gemotiveerd raken de trainingen te blijven volgen.
Met name in de laatste jaren is een opwaartse ontwikkeling in gang gezet door samenwerking
met de Survivors (streethockey) en de opzet van Tijgers Fun (breedte team voor de jeugd). Dit heeft
drempelverlagend gewerkt. Bovendien is er een snelle instroom van ijshockeyschool kinderen bij de
jongere teams door de inzet van betrokken ouders met ambitie en kennis met ondersteuning van
ervaren trainers en coaches.
Ontwikkeling ledenaantal
De volgende tabel geeft een voorzichtige prognose aan de hand van de groei in de afgelopen jaren
van het aantal leden van 2015 tot en met 2020.
Jaar
Jeugd
Senior
Totaal

2015
173
82
255

2020
220
115
335

Regionale functie
Veel sportverenigingen in Amsterdam hebben een functie voor met name de bewoners uit het
stadsdeel zelf. De Amstel Tijgers vervullen daarentegen een regionale functie en kent daarom leden
vanuit de gehele regio Amsterdam met een reikwijdte van Aalsmeer tot Haarlem en van
Badhoevedorp tot Almere en het Gooi.
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Multicultureel
De Amstel Tijgers is een van de meest multiculturele/internationale sportverenigingen van
Amsterdam en omstreken met onder meer leden uit Finland, Tsjechië, USA, Polen, en Rusland.
IJshockey draagt daarom sterk bij aan een gunstig vestigingsklimaat in Amsterdam.
Teams
Het 1e team van de Amstel Tijgers neemt deel aan het hoogste niveau ijshockey in Nederland en
België, de BeNe-league, die dit seizoen van start is gegaan.
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3. Jaap Edenhal
Hoofdstuk 3 vertelt de knelpunten met de huidige ijshal gezien vanuit het oogpunt van de Amstel
Tijgers.
IJsvloercapaciteit
De volgende tabel geeft de verdeling van de ijshal, inclusief de gewenste capaciteit op dit moment en
prognose 2020.

Gebruik
Amstel Tijgers
Shinny
Thor
Huskies
FSA
Ekijsa
ASC
Openbaar
Totaal

Soort
IJshockey
IJshockey
IJshockey
Sledehockey
Kunstrijden
Kunstrijden
Short track

Huidig
22,0
4,0
3,5
1,5
10,5
14,0
2,0
24,1
======
81,6

Gewenst
30,0

2020
50,0

De Amstel Tijgers hebben nu 22 uren in de Jaap Edenhal, waarbij minimaal 30 uur gewenst is. Over
vijf jaar wordt de ijsbehoefte geschat op 50 uur.
Tekort aan uren
Door het tekort aan ijshaluren, moeten helaas de volgende maatregelen worden genomen:
1. meer spelers op de ijsvloer, dit geeft een hoge werkdruk op de trainers en minder efficiënte
trainingen;
2. gebruik krabbelbaan (dit is geen officiële ijsvloer);
3. uitwijk naar de ijsvloeren in Utrecht en Hoorn (hier is ook zeer beperkte extra capaciteit);
4. opstellen van een wachtlijst (op termijn bestaat de kans dat wij het lidmaatschap van leden
zelfs moeten gaan opzeggen);
5. het niet inschrijven van teams voor de competitie.
Deze situatie is op zijn zachts gezegd verre van optimaal en feitelijk zeer teleurstellend. Zonder extra
ijs zal de krapte en wachtlijsten alleen maar toenemen in de komende jaren. De huidige positieve
ontwikkeling zou dan kunnen omslaan in een gang neerwaarts.
Zomerijs
De Jaap Edenhal gaat half september open en sluit eind maart. De IJshockeyers van de Amstel Tijgers
wijken daarna voor de training uit naar o.a. Hoorn, Dordrecht en Den Bosch. Veel ijsvloeren in
Nederland blijven langer open dan de Jaap Edenhal, terwijl er ook tijdens de zomermaanden (m.u.v.
de zomervakantie) behoefte is aan ijs.
Bijdrage aan horecaexploitatie
De intensiteit waarmee de sport beoefend wordt levert een substantiële bijdrage aan de
bezoekersaantallen van Jaap Eden. Gemiddeld trainen leden 3 maal per week en zijn er wedstrijden
en toernooien. De sport heeft ook een grote aantrekkingskracht op ijshockeyliefhebbers, fans, familie
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en bekenden. Dat vergroot de zichtbaarheid van Jaap Eden en levert een substantiële bijdrage aan de
horecabaten van naar schatting meer dan EUR 100.000,-- op jaarbasis.
Veel sportverenigingen in Amsterdam exploiteren een eigen verenigingsgebouw, waarbij de
barinkomsten ten gunste komen aan de vereniging. Dit is voor verenigingen naast de contributie de
belangrijkste inkomstenbron. Wij kennen deze baten helaas niet, want de bar- en kantine omzet van
de Jaap Edenhal komt ten goede aan de Jaap Eden stichting.
Wij streven naar meer transparantie in de financiële exploitatiestructuur van de Stichting Jaap Eden
als hoofdexploitant, inclusief toerekening van baten en kosten per vereniging.
Suggesties voor kostenbesparingen om nader te onderzoeken zijn:
 Inzetten vrijwilligers bij barexploitatie;
 Eigen verenigingsingang;
 Planning en facturatie ijshaluren via Sportservice Amsterdam.
Betrokken bij besluitvorming
Veel sportverenigingen in Amsterdam spreken rechtstreeks met wethouders en ambtenaren over
sportvereniging gerelateerde zaken zoals sportstimulering en accommodatie. Gesprekken over de
ontwikkeling van de schaatssport in Amsterdam worden uitsluitend gevoerd door de Stichting
IJscomplex Jaap Eden. Gezien de grote verschillen tussen lange baan schaatsen en ijshockey willen de
Amstel Tijgers graag meer contact met de gemeente Amsterdam over sportontwikkeling op het
gebied van IJshockey.
Parkeren Jaap Eden
De wedstrijden van met name het 1e team worden bezocht door gemiddeld 1.000 toeschouwers. De
huidige parkeercapaciteit is volstrekt onvoldoende voor het Jaap Eden Sportcomplex en de
omliggende sportvelden voor o.a. voetbal, hockey, tennis en honkbal. Deze krapte zal de komende
jaren alleen maar toenemen. Ook bezoekende teams en supporters ervaren het gebrek aan
parkeergelegenheid als een ernstige belemmering.
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4. Varianten 30x60 ijsvloer
In hoofdstuk 4 wordt tot slot aangegeven aan welke voorwaarden een ijshalaccommodatie zou
moeten voldoen en geeft vanuit dat uitgangspunt de varianten weer die ons inziens onderzocht
dienen te worden.

Varianten
Bij de ontwikkeling van een nieuwe accommodatie zouden minimaal twee 30x60 ijsvloeren
aangelegd moeten worden met de mogelijkheid voor een derde vloer na 2020. Daarbij zou bij de
studie ook zeker gekeken moeten worden naar minimaal één ijsvloer in een ander stadsdeel. Meer
spreiding over de stad, zou een drempel kunnen wegnemen om te gaan schaatsen. Dit is te zien aan
het succes van het schaatsen op bijvoorbeeld het museumplein in de wintermaanden.
Daarbij komt dat de gemeente Amsterdam de wens heeft uitgesproken voor meer kleinschalige
sportaccommodaties in de stad in het sportaccommodatieplan.
Vandaar stellen wij de volgende studievarianten voor:
 2 ijsvloeren in Oost (Jaap Eden)
 1 ijsvloer in Oost (Jaap Eden) en 1 ijsvloer in (Nieuw) West of Noord
Bij beide varianten zou dan de mogelijkheid bekeken moeten worden voor een derde ijsvloer op
termijn.
2 ijsvloeren in Oost (Jaap Eden)
Naast het vervangen van de huidige hal als wedstrijdhal, zou bijvoorbeeld een half overdekte 30x60
ijsvloer onderzocht kunnen worden op de plek van de huidige krabbelbaan/kantoren/kleedruimtes.
Hiermee ontstaat naast de wedstrijdhal een trainingsvloer die makkelijk aansluit bij de
vierhonderdmeterbaan. Voorbeelden van accommodaties met 2 ijsvloeren en een
vierhonderdmeterbaan zijn: Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Tilburg.
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1 ijsvloer in Oost (Jaap Eden) en 1 ijsvloer in West of Noord (beiden met optie voor 2e vloer)
Hierbij zou op de plaats van de huidige hal een trainingshal kunnen komen en op een andere plek in
Amsterdam, bijvoorbeeld (Nieuw)West of Noord, een wedstrijdhal. Voordeel is dat op een nieuwe
locatie een serieuze wedstrijdhal kan ontstaan met veel parkeerruimte voor grootschalige
(schaats)evenementen. Voorbeelden van accommodaties met een vrijstaande hal met veel
parkeerruimte zijn Groningen, Heerenveen, Tilburg en Zoetermeer.
Randvoorwaarden
Als laatste geven wij de randvoorwaarden waar ons inziens de nieuwe ijshal(len) aan dienen te
voldoen:
 Aparte verenigingsingang, waarmee kosten voor personeel bespaard wordt;
 Aparte bar voor verenigingen, waarmee eigen toerekenbare exploitatie gerealiseerd kan
worden;
 Minimaal één ijsvloer die tijdens de zomerperiode blijft liggen;
 Voldoende parkeergelegenheid1 en gemakkelijke bereikbaar met het openbaar vervoer;
 Klimaatneutraal;
 Deugdelijke en hygiënische kleedruimtes voor spelers en scheidsrechters en aparte
kleedkamers voor deelnemende meisjes en dames;
 Voldoende afsluitbare opslag mogelijkheden voor de diverse disciplines en verenigingen.

1

IJsstadions in bijvoorbeeld Eindhoven, Groningen, Heerenveen, Tilburg, Zoetermeer hebben veel
meer parkeergelegenheid dan bij het Jaap Edencomplex het geval is.

IJshockey Amsterdam 2015 – 2020

13

5. Bijlage: Commissieleden
In deze bijlage worden de voorzitter en commissieleden voorgesteld:

Anton Arts – Deurne 1968 - vertegenwoordigt in de Jaap Eden gebruikersraad de
verenigingen die in de Jaap Edenhal actief zijn. Dit zijn de Amstel Tijgers, Shinny
Club, Thor en Sledge Hockey Huskies. Anton’s zoon speelt in het U12 team van de
Amstel Tijgers. In het dagelijks leven adviseert Anton ondernemers in de
technologiesector over strategie en financiering. Hij woont met zijn gezin in
Amsterdam Centrum.

Ben van Duin – Rotterdam 1957 - is voorzitter van de Amstel Tijgers en al een
aantal jaren betrokken bij de vereniging als bestuurslid. Ben heeft vier zonen die
ijshockeyen bij de Amstel Tijgers. Ben woont met zijn gezin in het centrum van
Amsterdam en is in het dagelijks leven werkzaam als fotograaf in de culturele
sector.

Kees Boot - Marknesse 1966 - is tweevoudig Elfstedenrijder en is een paar jaar
geleden begonnen met IJshockey bij de Amstel Tijgers Hockey Dads. Kees is
oprichter en voormalig voorzitter van AMHC Westerpark. Ook is Kees voorzitter
jeugd geweest bij voetbalvereniging SDZ. Vanuit zijn kennis en ervaring met
sportaccommodaties voor verenigingen is Kees betrokken bij de commissie. Eén
zoon van Kees hockeyt bij de U17 van de Amstel Tijgers en zijn andere zoon
hockeyt bij AMHC Westerpark. Kees woont met zijn gezin in de Staatliedenbuurt. In het dagelijks
leven is hij Risk Consultant bij een assurantie intermediairbedrijf van NN Group.
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6. Bijlage: “IJshockey voor dummies”
De bedoeling van het spel is, om met je hockeystick, de puck in het doel van je tegenstander te
schieten en ondertussen te voorkomen dat de tegenstander een doelpunt maakt. Het team dat de
meeste doelpunten maakt is de winnaar. Als beide teams een gelijk aantal doelpunten maakt, eindigt
de wedstrijd in een gelijkspel, tenzij een “sudden-death” doelpunt nodig is om de wedstrijd te
eindigen (wie het eerst scoort, wint).
In elke leeftijdsklasse zijn er twee teams, bestaande uit 6 spelers, op het ijs tijdens de wedstrijd.
IJshockeyteams bestaan normaal gesproken uit 15 tot 16 spelers. Het hele team bestaat uit 1 of 2
goalies (keepers), 6 verdedigers en 8 tot 10 aanvallers. Dit aantal spelers is nodig om elkaar wat rust
te gunnen tijdens een wedstrijd. De goalie blijft dicht bij het doel. De 5 andere spelers schaatsen op
het ijs, ondertussen de puck overspelend van de ene naar de andere speler.
De puck is een klein zwart object, gemaakt van samengeperst rubber, 7,6 cm in diameter en 2,6 cm
dik. Het hele spel draait om de puck. De puck moet altijd in beweging zijn of de scheidsrechter zal op
zijn fluitje blazen en de wedstrijd stil leggen. Het is de bedoeling van een team om de puck in het
doel van de tegenstander te krijgen. Als de puck op een legale manier in het net komt van de
tegenstander, wordt dit een doelpunt genoemd. De laatste twee spelers van het scorende team die
de puck hebben aangeraakt voordat het doelpunt werd gemaakt, hebben geholpen bij het maken
van het doelpunt (assist). De doelpuntenmaker en de spelers die hebben geholpen worden
genoteerd tijdens de wedstrijd en over het gehele seizoen. Op deze manier wordt er een lijst van
topscorers bijgehouden.
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7. Bijlage: Referentiedocumenten
De volgende documenten dienen ter referentie aan dit document:
1. Koninklijke BAM Groep Duitsland: Eisflachen für Deutschland
2. Sportaccommodatieplan 2015-2022 Gemeente Amsterdam, April 2015
3. Ledental NOC*NSF over 2014, oktober 2015
4. Beleidsplan Amstel Tijgers 2014-2019, augustus 2014

IJshockey Amsterdam 2015 – 2020

16

