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Inleiding
Als een vereniging en een gemeenschap van families, vrienden en gepassioneerde sporters, is het ons
doel om de meest leeftijdsgeschikte, leuke en veilige ontwikkelingsomgeving te bieden voor alle jeugden junior spelers naar ons beste vermogen. Het Team Selectie Beleid is het resultaat van een herziening
van selectieprocessen en criteria uit het verleden in overleg tussen de Technische Commissie, het
bestuur van de club en geselecteerde leden van de trainingsstaf van de club om een eerlijke en
transparante manier te bieden om competitieve (nationale competitie) en recreatieve jeugdteams samen
te stellen.
Team Selectie
Team Selectie betekent dat spelers zullen worden ingedeeld in teams (Team Rosters) die in de hoogst
mogelijke divisies spelen, gebaseerd op de input van de coaching en de spelersontwikkelingstaf. De Team
Rosters voor elk leeftijdsniveau zullen voor het eerst worden samengesteld onmiddellijk na het einde van
het seizoen (voorjaar) en spelers en ouders zullen kort daarna op de hoogte worden gebracht. De
definitieve Team Rosters moeten altijd klaar zijn voor de start van het nieuwe competitieseizoen, dat is
de dag van de eerste geplande wedstrijd (meestal begin oktober). Dit betekent dat er tijdens de
zomermaanden enkele kleine wijzigingen in de Team Rosters kunnen gebeuren. Deze flexibiliteit is nodig
om ervoor te zorgen dat de teams in balans zijn en dat we tegemoet komen aan de behoeften van spelers
die een natuurlijke fysieke groei hebben doorgemaakt tijdens de zomermaanden of die hun
hockeyvaardigheden en atletische prestaties aanzienlijk hebben verbeterd.
Het doel van de organisatie is om het proces zo eenvoudig, inclusief en transparant mogelijk te
maken.
Het is de filosofie van de Amsterdam Tigers om jonge atleten zoveel mogelijk continuïteit te bieden
tijdens hun Tigers-spelervaring. Dit betekent dat spelers eerst worden ingedeeld in groepen op basis van
officiële Nederlandse IJshockey Bond leeftijdsjaren en dat doorstroming naar een hoger niveau
uitzonderlijk zal zijn en voorbehouden aan spelers van het elite niveau. Elite spelers zijn spelers die
aanzienlijk beter presteren dan hun leeftijdsgenoten op een groot deel van de vaardigheden die op dat
niveau verwacht worden te worden ontwikkeld.
Speler Evaluaties
Het proces waarmee we de individuele sterktes en zwaktes van spelers bepalen wordt het Speler
Evaluatie proces genoemd en dit is de basis van onze Team Selectie. Bovendien helpt deze evaluatie
van vaardigheden alle coaches, spelers en ouders om te begrijpen waar de spelers zich het komende

jaar op moeten focussen. Spelersontwikkelingsmedewerkers zullen het niveau en de voortgang van de
ontwikkeling van spelers in alle categorieën van hockeyvaardigheden beoordelen om er zeker van te
zijn dat we de individuele ontwikkelingsbehoeften van onze jonge spelers identificeren en ons niet
alleen richten op winnen of teamprestaties. Hieronder vindt u meer details over de opzet van dit
proces. Dit proces zal twee keer per jaar plaatsvinden vanaf seizoen 2021/22 en een uitnodiging zal
worden uitgebreid naar elke speler die voor een competitief (U) team wil spelen, inclusief recreatieve
spelers van Ijshockeyschool, Tigers Fun, ATHL en elke externe speler die voor de Amsterdam Tijgers
wil spelen.
Welke vaardigheden onderwijzen en evalueren we bij Amsterdam Tijgers IJshockeyclub
Evaluaties zijn gestructureerde activiteiten waarbij leden van de spelersontwikkelingsstaf hun
aandacht richten op hoe individuele spelers technische hockeyvaardigheden uitvoeren. Dit kan
gebeuren tijdens teamtrainingen, technische trainingen, formele evaluatiesessies, ouder/speler
gesprekken/interviews, coach evaluaties, en het onderzoeken van prestaties en gedrag in het
afgelopen seizoen. Bovendien zal er een overleg tussen de spelersontwikkelingsstaf
plaatsvinden om ervoor te zorgen dat er in dit proces telkens een eerlijke en totale beoordeling
wordt bereikt.
De volgende brede categorieën van hockeyvaardigheden zullen in aanmerking worden genomen om
het niveau en de geschiktheid van de spelers te evalueren:
○ Atletisch vermogen - Het vermogen van de speler om een goede atletische prestatie te laten
zien. Beoordelaars beoordelen de versnelling, coördinatie, behendigheid, balans, snelheid,
uithoudingsvermogen, kracht en omvang van een speler.
○ Technische vaardigheden - Het vermogen van de speler om hockeyvaardigheden uit te
voeren in verschillende situaties tijdens oefeningen en in het spel. De technische evaluatie
richt zich op stickbehandeling, passen, schaatsen en lichaamshouding.
○ Hockey intelligentie - Het vermogen van de speler om ijshockey concepten te begrijpen en op een
beheerste en creatieve manier te denken, zowel met als zonder de puck. We zullen ook kijken
naar de positionering van de speler op het ijs. Bij de evaluatie van het gevoel voor ijshockey gaat
het om het begrip van de speler voor het spel en zijn vermogen om problemen op te lossen in
spelsituaties.
○ Karakter - Ongrijpbare kwaliteiten van spelers zoals aanwezigheid, inzet, werkethiek,
motivatie, leiderschap, coachbaarheid, communicatie, discipline, verantwoordelijkheid en
een respectvolle, positieve houding tegenover hun teamgenoten en de staf. Een
karakterevaluatie is essentieel om te begrijpen hoe je elke speler het beste kunt motiveren
en om te beoordelen of de speler in het teamconcept past.

Speler Evaluatie (stap-voor-stap proces)

Spelers zullen altijd worden geëvalueerd met hun eigen leeftijdsgroep, tenzij zij al eerder zijn
geregistreerd en een volledig seizoen hebben gespeeld op een hoger leeftijdsniveau in een
vergelijkbare Ijshockey Nederlands club of een hoger vaardigheidsniveau programma in een ander
land (ex. Tier 1 AAA programma in de USA).
1.

Uitnodigingen voor evaluaties (januari) - De data voor de voorjaars-evaluaties van de
spelers en alle relevante details zullen naar alle huidige leden worden gestuurd.

2.

Spring Player Evaluation Sessions (februari/maart) - Spelers zullen deelnemen aan 1 of 2
on-ice speler evaluatiesessies met hun eigen leeftijdsgroepen die vaardigheden en
spelcomponenten voor alle leeftijdsniveaus zullen bevatten.
○ Sessies technische vaardigheden
i.

U9, U11 en U13 - kleine gebiedsspelen

ii.

U15, U17 en U21 - combinatietest

i.

U9, U11 - 3-on-3 cross-ice wedstrijden

ii.

U13, U15, U17 and U21 - volledige ijs spelen

○ Spel

○ Keepers evaluatie - Geëvalueerd op vaardigheden en spel met station based testen
tijdens de combinatie testen voor U15+ keepers.
3.

Feedback over ontwikkeling (april) - Spelers en ouders krijgen een individuele beoordeling
van hun sterke punten en specifieke verbeterpunten waaraan ze kunnen werken tijdens
het tussenseizoen.

4.

Initiële Team Selectie (mei/juni) - Technisch Directeur zal samen met Hoofdtrainer en in
overleg met teamcoaches de initiële toewijzing van spelers aan teams bepalen waar zij zich
zullen melden aan het begin van het volgende seizoen. Ouders en spelers zullen individueel
worden geïnformeerd en een eerste Team Rosters document zal worden gedeeld met alle
leden voor de jaarvergadering.

5.

Herfst Evaluatie Sessies (augustus/september) - Interne en externe binnenkomende
spelers zullen deelnemen aan de Herfst Evaluatie Sessies die altijd zullen plaatsvinden in
de eerste 2-3 weken van het seizoen voordat competitiewedstrijden beginnen. Dit geeft ons
de mogelijkheid om externe spelers te evalueren die geïnteresseerd zijn om bij de Tigers te
komen of spelers die niet in staat waren om de Spring Player Evaluations bij te wonen door
blessures of andere redenen. De sessies zullen dezelfde structuur hebben.

6.

Definitieve Team Selectie (september) - De definitieve aanpassingen van de Team Selectie
vinden begin september plaats en worden geleid door de Technisch Directeur in overleg
met de Hoofdtrainer en Hoofd Coaches van elk team.

7.

Feedback over ontwikkeling en ontwikkelingsplannen voor het seizoen (oktober) - De
Technisch Directeur en de Hoofdcoaches van de teams zullen op basis van de Herfst Speler
Evaluatie sessie binnen 30 dagen na de evaluaties spelersontwikkelingsplannen voor
individuele spelers en hun teams overeenkomen en afleveren.

Terugkerende Tijgers spelers
Terugkerende spelers zullen in aanmerking komen voor het komende seizoen op basis van hun prestaties
gedurende het seizoen en hun prestaties tijdens de huidige Speler Evaluatie sessies. Het is ons doel om
zoveel mogelijk kansen te bieden aan Amsterdam Tijgers spelers en te investeren in de spelers die hun
tijd, hun energie en hun middelen investeren in onze gemeenschap.
Nieuwe spelers/leden
Het proces voor nieuw geregistreerde Amsterdam Tijgers / Tijgers Fun / ATHL spelers die
geïnteresseerd zijn in het spelen van competitiehockey is ingesteld om alle spelers een open kans te
geven om op het meest geschikte speelniveau te worden geplaatst. Alle nieuw geregistreerde spelers
zullen hetzelfde proces volgen als wordt uitgevoerd voor terugkerende Tijgers spelers. Nieuwe spelers
die geïnteresseerd zijn in competitief (U) teams hockey zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan
de volgende geplande Speler Evaluatie sessies. Spelers die zich richten op recreatief hockey, zullen
worden ingedeeld op hun eigen leeftijdsniveau en speelniveau waaraan zij het afgelopen seizoen hebben
deelgenomen.
Inclusiviteit en billijkheid
Tijdens de evaluatieperiode zal er consequent een dialoog plaatsvinden tussen de coaches en de
technische staf. Deze dialoog zal positiespel, sterktes, zwaktes en teamindeling omvatten en zal de basis
vormen van alle plaatsing van spelers naast de spelersevaluatie. De uiteindelijke beslissing voor plaatsing
ligt bij de Technisch Directeur. De evaluaties vinden plaats aan het begin, halverwege en aan het einde
van het seizoen, en geven inzicht in de vooruitgang van de speler in de loop van het seizoen. De Technisch
Directeur leidt en beheert het selectieproces van het team, coördineert met individuele teamcoaches en
presenteert de resultaten aan de Technische Commissie voor input over marginale spelers, inclusief de
toewijzing van spelers die hoger spelen dan hun leeftijdsniveau.

Teamgrootte limieten en spelersopties
Om een eerlijke en kwaliteitsvolle ijshockeyervaring te kunnen bieden, moeten we beperkingen
erkennen met betrekking tot het aantal spelers in een bepaald team en op een bepaalde tijd op het ijs. We
zullen er altijd naar streven om een ijshockeyervaring te bieden aan elke speler die deel wil uitmaken van
de Amsterdam Tijgers ijshockeyfamilie. Wanneer dit niet mogelijk is, zullen we vertrouwen op ons

Spelers Evaluatie proces en de input van coaches en trainers om ons te helpen de zeer moeilijke in- en
uitsluitingsbeslissingen te nemen. Teamgrootte limieten zullen worden gepubliceerd met Team Rosters
voorafgaand aan de jaarlijkse vergadering en zullen worden herzien na elk seizoen.
Spelerpromotie
Anders dan bij vele andere sporten, hebben we in ijshockey vaak niet voldoende spelers van eenzelfde
leeftijdscategorie om meerdere teams van verschillend vaardigheidsniveau te formeren. Meestal is er
maar 1 team van dezelfde leeftijdscategorie waarin spelers van alle niveau’s met elkaar samenspelen. Als
club willen wij iedere speler een ijshockeyervaring bieden die aansluit bij zijn/haar ontwikkelingsniveau.
Daarom kan de club overwegen om een speler, op individuele basis en alleen na overleg met de ouders,
(gedeeltelijk) te promoveren naar een team, voor deelname aan trainingen en/of wedstrijden, van een
hogere leeftijdsgroep.
Dispensatie
Volgens de sportregels is er een mogelijkheid voor dispensatie naar een lagere leeftijdsgroep voor 1e
jaars spelers om hun ontwikkeling te bevorderen. Dit is een praktijk die, indien correct gebruikt, spelers
kan helpen de vaardigheden en het vertrouwen op te bouwen die ze op het volgende niveau nodig
hebben door een extra jaar op een jonger leeftijdsniveau te blijven en zich het jaar daarop weer bij hun
leeftijdsgenoten aan te sluiten. Als goede gewoonte bieden we dispensatie aan als een optie voor spelers
en alleen na overleg met de ouders.

Voor meer informatie over Team Selectie, Spelers Evaluaties of andere hockeytechnische zaken kunt u
contact opnemen met:
Wojtek Tusz
Technisch Directeur / Directeur Spelersontwikkeling
playerdevelopment@amsterdamtigers.com

Voor meer informatie over jeugdhockeyprogramma's bij Amsterdam Tijgers kunt u contact opnemen
met:
Tim Burke
Hoofd Jeugdhockey
ukburke@gmail.com
Om lid te worden van een Amsterdam Tijgers jeugdhockey programma stuur een email met je
contactgegevens, volledige naam en geboortedatum naar:
playerdevelopment@amsterdamtigers.com
or

secretariaat@amsteltijgers.nl

