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1. INLEIDING
In dit activiteitenverslag zijn per beleidsterrein of aandachtsgebied telkens eerst de geplande
activiteiten uit het jaarplan 2017 weergegeven. Vervolgens worden de gerealiseerde
activiteiten gepresenteerd. Voor de financiële verslaglegging wordt verwezen naar de
jaarrekening 2017.
Conform artikel 2 van de statuten van IJshockey Nederland stelt de bond zich als doel en
middelen:
1. De bond stelt zich ten doel het in Nederland verantwoord beoefenen en doen beoefenen
van de ijshockeysport in al haar verschijningsvormen, alsmede het bevorderen en doen
bevorderen van de ijshockeysport in al haar verschijningsvormen. Dit doel tracht de bond
onder meer te bereiken door het organiseren of laten organiseren van ijshockeywedstrijden
en het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten die de ijshockeysport kunnen
ondersteunen.
2. Daarnaast heeft de bond ten doel zijn leden te verenigen en bij te staan en daarbij onder
meer het volgende na te streven:
a. eensgezind naar buiten treden in de richting van nationale en internationale organisaties,
die zich met de behartiging van de ijshockeysport bezighouden;
b. zijn verenigingen (artikel 3 lid 5 [statuten]) te assisteren teneinde de betekenis van
ijshockey voor de maatschappij uit te dragen en hun publieke bekendheid te vergroten;
c. de belangen van zijn leden te behartigen.
3. Hij tracht het onder lid 1 genoemde doel te bereiken door:
a. aan zijn verenigingen (artikel 3 lid 5 [statuten]) faciliteiten te bieden voor het organiseren
van evenementen waarbij ijshockey wordt beoefend en het geven van leiding hieraan;
b. zijn verenigingen (artikel 3 lid 5 [statuten]) te ondersteunen door het (doen) ontwikkelen en
(doen) uitvoeren van beleid op het gebied van ijshockey;
c. het onderhouden van betrekkingen met overheids- en andere instellingen in binnen- en
buitenland, die zich bezighouden met de behartiging van ijshockey;
d. het maken van propaganda voor ijshockey;
e. alle overige wettige middelen, die het onder lid 1 genoemde doel kunnen bevorderen,
zulks in de ruimste zin.
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2. WEDSTRIJDSPORT
Geplande activiteiten BeNe-league en eerste divisie in 2017
- tweede gedeelte van de competities seizoen 2016-2017 (januari-maart);
- eerste gedeelte van de competities seizoen 2017-2018 (september-december);
- bijeenkomsten met BeNe-league- en eerste divisieclubs over evaluatie, stand van zaken
en toekomst (hele jaar);
- voorlichten van spelers en begeleiders uit de BeNe-league en eerste divisie over de
gevaren en gevolgen van dopinggebruik (hele jaar);
- voorlichten van clubs over overheidsregels met betrekking tot ‘vreemdelingen’;
- het laten uitvoeren van dopingcontroles binnen wedstrijdverband in de eredivisie en
eerste divisie (september-december);
- deelname winnaar BeNe-league seizoen 2016-2017 aan de Continental Cup (septemberdecember);
- informatiebijeenkomst coaches, captains, referees in het kader van spelregels en
arbitrage.
Geplande activiteiten overige competities in 2017
- tweede gedeelte competities seizoen 2016-2017 (januari-maart);
- evaluatie met jeugdclubs seizoen 2016-2017 (mei);
- evaluatie met tweede, derde, vierde en vijfde divisieclubs seizoen 2016-2017 (mei);
- evaluatie met studententeams seizoen 2016-2017 (mei);
- eerste gedeelte jeugdcompetities 2017-2018 in verschillende leeftijdscategorieën (circa
60 teams) (oktober-december);
- eerste gedeelte van de competities 2017-2018 in de tweede, derde, vierde en vijfde
divisie voor recreatieve ijshockeyers 18 jaar en ouder (circa 40 teams) (oktoberdecember);
- eerste gedeelte van studentencompetitie seizoen 2017-2018 (oktober-december).
Gerealiseerde activiteiten in 2017
De competities 2016-2017 zijn afgerond en die van 2017-2018 gepland. Met vertegenwoordigers van teams in de diverse competities zijn evaluatie- en planningsbijeenkomsten
belegd.
De BeNe-league is het seizoen 2016-2017 van start gegaan met 10 Nederlandse teams en 4
Belgische teams. De teams streden het seizoen 2016-2017 in twee poules gevolgd door
play-offs om de titel in de BeNe-league. De twee hoogst gerangschikte Nederlandse teams
uit elke poule speelden in het weekend van 24, 25 en 26 februari 2017 in Heerenveen tijdens
de zogenaamde 'Final 4' om het kampioenschap van Nederland. Op zaterdag vonden de
halve finalewedstrijden plaats. Op zondag speelden de winnaars van de halve
finalewedstrijden een finalewedstrijd om de gouden medaille en de verliezers van de halve
finalewedstrijden een wedstrijd om de bronzen medaille.
Naast het toernooi om het kampioenschap van Nederland werd in beide landen ook een
separate bekercompetitie gespeeld. In de competitie om de Beker van Nederland speelden
de teams in twee poules een enkele competitie. Na de reguliere competitie volgden halve
finalewedstrijden in een best-of-three serie. De winnaars van de halve finalewedstrijden
plaatsten zich voor de finale. De finale (een allesbeslissende wedstrijd) tussen de winnaars
van de halve finalewedstrijden werd in Eindhoven gespeeld op woensdag 18 januari 2017.
De BeNe-league is het seizoen 2017-2018 van start gegaan met 9 Nederlandse teams en 4
Belgische teams. De 13 teams zijn het seizoen 2017-2018 gestart met een dubbele
competitie gevolgd door kwartfinalewedstrijden, halve finalewedstrijden en een
finalewedstrijd om de titel van de BeNe-league.
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In het kader van nivellering is het aantal importspelers beperkt en het begrip statusspeler
vastgesteld. Doelstelling van de BeNe-league is een gelijkwaardige competitie met zoveel
mogelijk spannende wedstrijden.
Het Eredivisieteam van Tilburg neemt vanaf het seizoen 2016-2017 deel aan de Oberliga in
Duitsland. De Tilburg Trappers zijn het seizoen 2016-2017 kampioen geworden van de
Duitse Oberliga. Het seizoen 2017-2018 neemt Tilburg Trappers opnieuw deel aan de Duitse
Oberliga.
In het seizoen 2017-2018 is de nieuwe competitieopzet bij de jeugd van start gegaan.
Grootste wijzigingen zijn; indeling nieuwe leeftijdscategorieën. U8, U10, U12, U14, U16,
U19+. Daarnaast is de indeling van de competitie na de voorrondes verbreed naar drie
divisies in plaats van twee divisies: Elite divisie, eerste divisie, tweede divisie. Dit om meer te
spelen op gelijkwaardig niveau.
In 2017 zijn tijdens 2 controlemomenten 9 spelers binnen wedstrijdverband en tijdens 2
controlemomenten 10 spelers buiten wedstrijdverband door de Dopingautoriteit op
dopinggebruik gecontroleerd (zie paragraaf 7 voor een totaaloverzicht van dopingcontroles in
2017).
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Aantal competitieteams
BeNe-league
Eredivisie
Eerste divisie
Andere divisies volwassenen
(inclusief studenten)

U17
(16-, 15-, 14-jarigen)

U16
(15-, 14-jarigen)

U14, U13
(13-, 12-jarigen)

U12, U11
(11-, 10-jarigen)

U10, U9 (Welpen)
(9-, 8-jarigen)

U8 (Mini´s)
(7-jarigen en jonger)

Aspiranten (Jeugdrecreanten)
Vrouwen
Totaal

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

13

14

16

-

-

-

-

5

10

13

13

19

61

59

61

57

-

15

13

12

14

-

-

-

16

16

12

13

16

15

15

16

16

13

15

16

12

13

12

14

4

4

4

6

5
167

6

5

5

168

166

163

Kampioenen en bekerwinnaars seizoen 2016-2017
Beker van Nederland

UNIS Flyers Heerenveen

Eredivisie

UNIS Flyers Heerenveen

Eerste divisie

Tilburg Trappers 3

BeNe-league

UNIS Flyers Heerenveen

Tweede divisie

Ugly Faces Heerenveen

Derde divisie

Hijs Hokij Den Haag Ongetemd 3

Vierde divisie

Utrecht OG's

Vijfde divisie

Leiden Tigers

U17 Nederlands Kampioenschap

Hijs Hokij Den Haag U17

U17 Nederlands Kampioen tweede divisie

Eindhoven Kemphanen U17

U17 Beker van Nederland

Tilburg Trappers U17

U14 Nederlands Kampioenschap

Tilburg Trappers U14 Wit

U14 Nederlands Kampioen tweede divisie

Zoetermeer Panters U14

U14 Beker van Nederland

Hijs Hokij Den Haag U14

U12 Nederlands Kampioenschap

Eindhoven Kemphanen U12

U12 Nederlands Kampioen tweede divisie

Nijmegen Devils U12

U12 Beker van Nederland

ProClass Dordrecht Lions U12

Aspirantendivisie

Luttikhuis Enschede Lions JR

Studenten

Icehawks Eindhoven

Vrouwen

GIJS Racoons
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Awards Eredivisie seizoen 2016-2017
Frans Henrichs Bokaal

Marco Postma

(meest waardevolle Nederlandse speler)

UNIS Flyers Heerenveen

Gobel-De Bruyn Trofee

Sjoerd Idzenga

(beste doelverdediger)

UNIS Flyers Heerenveen

Wil van Dommelen Trofee

Pippo Limnell

(beste verdediger)

UNIS Flyers Heerenveen

Jack de Heer Trofee

Marco Postma

(topscorer)

UNIS Flyers Heerenveen

Niels van der Vossen
Bennie Tijnagel Trofee

UNIS Flyers Heerenveen

(jong talent)

Raymond van der Schuit
HIJS Hokij Den Haag

Ramon Sterkens

Wim Kuit Trofee
(meest waardevolle scheidsrechter)
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3. TOPSPORT EN TALENTONTWIKKELING
Geplande activiteiten nationaal mannenteam in 2017
- voorbereiding op het 2017 IIHF IJshockey WK Divisie I, groep B in de vorm van
trainingen, interlands en oefenwedstrijden (april);
- deelname aan het 2017 IIHF IJshockey WK Divisie I, groep B in Belfast, Groot-Brittannië,
met als doel eerste plaats en promotie naar Divisie I, groep A (april);
- off-ice trainingen op basis van individueel trainingsprogramma (januari-december);
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik.
Geplande activiteiten nationaal vrouwenteam in 2017
- voorbereiding op het 2017 IIHF IJshockey Vrouwen WK Divisie II, groep A in de vorm van
trainingen, interlands en oefenwedstrijden in Nederland (januari-april);
- deelname aan het 2017 IIHF IJshockey Vrouwen WK Divisie II, groep A in Gangneung,
Korea, met als doel eerste plaats en promotie naar Divisie I, groep B (april);
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december);
- tenminste 16 trainingen (januari-december);
- deelname aan wedstrijden tegen eerste divisie-teams in competitieverband (januari-april);
- deelname aan wedstrijden tegen eerste divisie-teams in competitieverband (oktoberdecember);
- voorlichten van de speelsters over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik.
Geplande activiteiten Jong Oranje U20 in 2017
- deelname aan het 2017 IIHF IJshockey U20 WK Divisie II, groep A in Tallinn, Estland,
met als doel behoud van plaats in divisie II, groep A (december 2016);
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december);
- selectie Jong Oranje U20 2017-2018 en trainingen via NIJC Eindhoven (juni-december);
- tenminste 10 trainingen (januari-december);
- tenminste 6 oefenwedstrijden (januari-december);
- tenminste 1 trainingskamp (juni);
- voorbereiding op het 2018 IIHF IJshockey U20 WK Divisie II, groep A in de vorm van
trainingen, interlands en oefenwedstrijden in Nederland (oktober-december);
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik.
Geplande activiteiten Jong Oranje U18 in 2017
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december);
- deelname aan het 2017 IIHF IJshockey U18 WK Divisie II, groep B in Novi Sad, Servië,
met als doel promotie naar divisie II, groep A (maart);
- selectie Jong Oranje U18 2017-2018 en trainingen via NIJC Eindhoven (januaridecember);
- tenminste 10 trainingen (januari-december);
- tenminste 6 oefenwedstrijden (januari-december);
- tenminste 1 trainingskamp (juni);
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik.
Geplande activiteiten Jong Oranje U16 in 2017
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december);
- tenminste 10 trainingen (januari-december);
- tenminste 4 oefenwedstrijden (januari-december);
- tenminste 1 trainingskamp (juni);
- tenminste 1 trainingskamp in het buitenland;
- tenminste 1 toernooi in het buitenland;
- selectie Jong Oranje U16 2017-2018 en trainingen via NIJC Eindhoven (januaridecember).
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Geplande activiteiten Talententeam U14 in 2017
- tenminste 10 selectietrainingen (januari-december);
- tenminste 2 oefenwedstrijden (januari-december);
- tenminste 1 trainingskamp (zomer);
- deelname aan minimaal 2 internationale toernooien in het binnen- en/of buitenland.
Geplande activiteiten Talententeam U12 in 2017
- tenminste 10 selectietrainingen (januari-december);
- tenminste 2 oefenwedstrijden (januari-december);
- tenminste 1 trainingskamp (juni);
- deelname aan minimaal 2 en maximaal 3 internationale toernooien in het binnen- en/of
buitenland.
Geplande activiteiten Talenten U10 in 2017
- 2 talentdagen (per seizoen).
Geplande overige activiteiten talentontwikkeling in 2017
- continueren NIJC Eindhoven (hele jaar);
- tweede gedeelte seizoen/schooljaar 2016-2017 op het RTC in Tilburg, Heerenveen en
Dordrecht (januari-juni);
- selectie seizoen/schooljaar 2017-2018 op het RTC in Tilburg, Heerenveen en Dordrecht
(maart-april);
- eerste gedeelte seizoen/schooljaar 2017-2018 op het RTC in Tilburg, Heerenveen en
Dordrecht (september-december);
- stimuleren van samenwerking tussen de verenigingen binnen de regio’s, waardoor talenten
de gelegenheid wordt geboden om meer en beter te kunnen trainen en waarbij coaches de
gelegenheid krijgen informatie uit te wisselen en van elkaar te leren;
- deelname aan het IIHF Global Hockey Development Camp voor teambegeleiders,
coaches en scheidsrechters (juli);
- Hockey Development Camp(s) voor jeugdspelers en teambegeleiders van verenigingen
als combinatie van kaderopleidingen, talentontwikkeling en dienstverlening aan
verenigingen.
- invoeren webbased talentvolgsysteem;
- aanstellen scouts in het kader van talentherkenning;
- doorontwikkelen standaardformulieren scoutingprocedure.
Gerealiseerde activiteiten nationaal mannenteam in 2017
In de voorbereiding naar het WK werd in april 2017 acht keer getraind. Het 2017 IIHF
IJshockey WK Divisie I, groep B vond plaats in april 2017 en werd gehouden in Belfast,
Groot-Brittannië. Tijdens het WK werd acht keer getraind. Op de (jaarlijkse) wereldranglijst
van de IIHF staat het team na het WK in 2017 op plaats 28.
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Date

Time Game Team A

23-04-2017

12:30

1

Nederland

16:00

2

19:30
24-04-2017

26-04-2017

28-04-2017

29-04-2017

Rk

Team B

Result

-

Japan

1

-

6

(0-2,1-2,0-2)

Kroatië

-

Groot-Brittannië

2

-

4

(0-1,1-0,1-3)

3

Estland

-

Litouwen

0

-

3

(0-1,0-2,0-0)

12:30

4

Japan

-

Kroatië

4

-

2

(2-0,1-0,1-2)

16:00

5

Litouwen

-

Nederland

8

-

0

(2-0,4-0,2-0)

19:30

6

Groot-Brittannië

-

Estland

5

-

1

(2-0,0-1,3-0)

12:30

7

Japan

-

Estland

6

-

2

(1-0,3-1,2-1)

16:00

8

Nederland

-

Kroatië

2

-

6

(0-4,1-1,1-1)

19:30

9

Groot-Brittannië

-

Litouwen

5

-

2

(4-1,0-0,1-1)

12:30

10

Litouwen

-

Japan

2

-

6

(0-1,2-2,0-3)

16:00

11

Kroatië

-

Estland

3

-

4

(0-1,3-2,0-1)

19:30

12

Groot-Brittannië

-

Nederland

14

-

0

(3-0,5-0,6-0)

12:30

13

Litouwen

-

Kroatië

3

-

1

(1-1,1-0,1-0)

16:00

14

Estland

-

Nerderland

4

-

3

(1-2,1-1,2-0)

19:30

15

Japan

-

Groot-Brittannië

0

-

4

(0-1,0-3,0-0)

Team

Per Period

GP

W

OTW

OTL

L

TP

GDF

GF

GA

1

Groot-Brittannië

5

5

0

0

0

15

+27

32

-

5

2

Japan

5

4

0

0

1

12

+11

22

-

11

3

Litouwen

5

3

0

0

2

9

+6

18

-

12

4

Estland

5

2

0

0

3

6

-9

11

-

20

5

Kroatië

5

1

0

0

4

3

-3

14

-

17

6

Nederland

5

0

0

0

5

0

-32

6

-

38

Nederland eindigde als laatste op het 2017 IIHF IJshockey WK Divisie I Groep B en is
derhalve gedegradeerd naar het 2018 IIHF IJshockey WK Divisie II Groep B.
In november 2017 trainde het nationale mannenteam twee keer in Tilburg en speelde het
team een tweetal oefenwedstrijden tegen het nationale team van België.
Gedurende het gehele jaar is op individuele basis een off-ice-programma afgewerkt.
De spelers zijn door de teamarts voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. In 2017 zijn in Nederland spelers van het nationale mannenteam – uitkomende in de
Eredivisie - aan een dopingcontrole binnen wedstrijdverband onderworpen. Door de
internationale ijshockeyfederatie IIHF zijn tijdens het WK Nederlandse spelers gecontroleerd.
De resultaten van de controles waren negatief.
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Gerealiseerde activiteiten nationaal vrouwenteam in 2017
In januari 2017 trainde het nationaal vrouwenteam een keer in Eindhoven.
Ter voorbereiding op het 2017 IIHF IJshockey Vrouwen Wereldkampioenschap Divisie II
groep A in Korea speelde het nationale vrouwenteam op vrijdag 10 februari 2017 en
zaterdag 11 februari 2017 een tweetal interlands tegen het nationale vrouwenteam van
Polen (Posnan). Polen promoveerde in 2016 naar het 2017 IIHF IJshockey Vrouwen
Wereldkampioenschap Divisie I groep B, Nederland degradeerde in 2016 naar het 2017 IIHF
IJshockey Vrouwen Wereldkampioenschap Divisie II groep A. Het waren derhalve
uitdagende wedstrijden ter voorbereiding van het nationale vrouwenteam op het WK in Korea
met als doelstelling het behalen van een eerste plaats op het betreffende WK-toernooi en
promotie naar het 2018 IIHF WK IJshockey Vrouwen Divisie I groep B.
In maart 2017 trainde het nationale vrouwenteam twee keer in Eindhoven.
Het 2017 IIHF IJshockey WK Vrouwen Divisie II Groep A vond plaats in april 2017 en werd
gehouden in Gangneung, Korea. Tijdens het WK trainde het team acht keer. Op de
(jaarlijkse) wereldranglijst van de IIHF staat het team na het WK in 2017 op plaats 21.
Date

Time

02-04-2017

12:00

1

Australië

-

DPR Korea

2

-

1

(1-1,0-0,1-0)

16:30

2

Groot-Brittannië

-

Nederland

4

-

5

(0-1,3-3,1-1)

21:00

3

Korea

-

Slovenië

5

-

1

(1-1,2-0,2-0)

12:00

4

Nederland

-

DPR Korea

4

-

2

(1-0,2-2,1-0)

16:30

5

Slovenië

-

Australië

3

-

0

(2-0,1-0,0-0)

21:00

6

Korea

-

Groot-Brittannië

3

-

1

(2-0,0-1,1-0)

12:00

7

Nederland

-

Slovenië

5

-

1

(2-1,2-0,1-0)

16:30

8

Groot-Brittannië

-

DPR Korea

2

-

3

(0-0,0-1,2-1,0-1)

21:00

9

Korea

-

Australië

8

-

1

(2-0,5-0,1-1)

12:00

10

Slovenië

-

Groot-Brittannië

2

-

8

(0-4,0-3,2-1)

16:30

11

Australië

-

Nederland

1

-

3

(0-2,1-1,0-0)

21:00

12

DPR Korea

-

Korea

0

-

3

(0-2,0-1,0-0)

12:00

13

DPR Korea

-

Slovenië

4

-

2

(0-2,2-0,2-0)

16:30

14

Nederland

-

Korea

0

-

2

(0-0,0-1,0-1)

21:00

15

Groot-Brittannië

-

Australië

5

-

3

(2-1,1-2,2-0)

03-04-2017

05-04-2017

06-04-2017

08-04-2017

Game Team A

Team B

Result

Per Period

Rk

Team

GP

W

OTW

OTL

L

TP

GDF

GF

1

Korea

5

5

0

0

0

15

+18

21

-

3

2

Nederland

5

4

0

0

1

12

+7

17

-

10

3

Groot-Brittannië

5

2

0

1

2

7

+4

20

-

16

4

DPR Korea

5

1

1

0

3

5

-3

10

-

13

5

Slovenië

5

1

0

0

4

3

-13

9

-

22

6

Australië

5

1

0

0

4

3

-13

7

-

20

12

GA
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In juni 2017 volgde het team in Eindhoven een trainingsweekend. In september 2017 trainde
het team drie keer in Tilburg en speelde het team in Eindhoven een oefenwedstrijd tegen
een bundesteam van Duitsland. In oktober 2017 trainde het team een keer in Tilburg. In
november 2017 speelde het team in Eindhoven een oefenwedstrijd tegen Eindhoven
Kemphanen U19+ en trainde het team een keer in Tilburg. In december 2017 trainde het
team twee keer in Tilburg. Het nationale vrouwenteam heeft het seizoen 2016-2017
deelgenomen aan de Eerste divisie en is het seizoen 2017-2018 ingedeeld in de U19+competitie.
Gedurende het gehele jaar is op individuele basis een off-ice-programma afgewerkt.
In 2017 zijn de spelers van het nationale vrouwenteam door een paramedische begeleider
voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik.
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Gerealiseerde activiteiten Jong Oranje U20 in 2017
Het 2017 IIHF IJshockey WK U20 Divisie II Groep A vond plaats in december 2016 en werd
gehouden in Tallinn, Estland. Tijdens het WK trainde het team acht keer.
Date

Time

13-12-2016

13:00

1

Roemenië

-

Kroatië

3

-

4

(0-1,3-0,0-2,
0-0,0-1)

16:30

2

Estland

-

Japan

2

-

6

(1-2,0-0,1-4)

20:00

3

Litouwen

-

Nederland

5

-

0

(2-0,1-0,2-0)

13:00

4

Japan

-

Kroatië

11

-

2

(5-1,3-0,3-1)

16:30

5

Nederland

-

Roemenië

2

-

6

(1-1,0-2,1-3)

20:00

6

Litouwen

-

Estland

7

-

1

(1-1,2-0,4-0)

13:00

7

Japan

-

Nederland

7

-

2

(1-0,1-0,5-2)

16:30

8

Litouwen

-

Roemenië

11

-

5

(3-1,6-2,2-2)

20:00

9

Estland

-

Kroatië

6

-

3

(1-1,1-0,4-2)

13:00

10

Kroatië

-

Litouwen

0

-

13

(0-7,0-4,0-2)

16:30

11

Romenië

-

Japan

1

-

4

(1-2,0-2,0-3)

20:00

12

Nederland

-

Estland

2

-

4

(0-1,1-3,1-0)

13:00

13

Japan

-

Litouwen

4

-

6

(2-2,1-2,1-2)

16:30

14

Kroatië

-

Nederland

2

-

3

(2-1,0-2,0-0)

20:00

15

Estland

-

Roemenië

5

-

6

(1-2,4-1,0-3)

14-12-2016

16-12-2016

18-12-2016

19-12-2016

Rk

Team

Game Team A

Team B

Result

Per Period

GP

W

OTW

OTL

L

TP

GDF

GF

GA

1

Litouwen

5

5

0

0

0

15

+32

42

-

10

2

Japan

5

4

0

0

1

12

+22

35

-

13

3

Roemenië

5

2

0

1

2

7

-8

21

-

29

4

Estland

5

2

0

0

3

6

-6

18

-

24

5

Nederland

5

1

0

0

4

3

-15

9

-

24

6

Kroatië

5

0

1

0

4

2

-25

11

-

36

In juni 2017 volgde het team in Eindhoven een trainingsweekend. In augustus 2017 trainde
het team een keer in Dordrecht en speelde het team in Eindhoven een oefenwedstrijd tegen
Krefeld (Duitsland). In september 2017 speelde het team in Tilburg een oefenwedstrijd tegen
Tilburg Trappers Toekomstteam, in Geleen een oefenwedstrijd tegen Eaters Geleen en
trainde het team een keer in Tilburg. In oktober 2017 trainde het team drie keer in Tilburg. In
november 2017 trainde het team twee keer in Tilburg. In de directe voorbereiding op het
2018 IIHF IJshockey WK U20 Divisie II Groep A (december 2017) volgde het team in Tilburg
een trainingsstage met droog- en ijstraining en speelde het team in Tilburg een tweetal
oefenwedstrijden tegen Japan U20. Tijdens het WK trainde het team acht keer.
Gedurende het gehele jaar is op individuele basis een off ice programma afgewerkt.
In 2017 zijn de spelers van Jong Oranje U20 door een paramedische begeleider voorgelicht
over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik.
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Gerealiseerde activiteiten Jong Oranje U18 in 2017
In januari 2017 trainde het team twee keer in Eindhoven. In februari 2017 trainde het team
twee keer in Eindhoven. In maart 2017 trainde het team drie keer in Eindhoven.
Het 2017 IIHF IJshockey WK U18 Divisie II Groep B vond plaats in maart 2017 en werd
gehouden in Belgrado, Servië. Tijdens het WK trainde het team acht keer.
Date

Time

13-03-2017

13:00

1

Australië

-

IJsland

5

-

2

(3-1,2-1,0-0)

16:30

2

Spanje

-

België

7

-

1

(0-0,2-1,5-0)

20:30

3

Servië

-

Nederland

3

-

2

(0-0,2-0,1-2)

13:00

4

België

-

Australië

1

-

5

(0-2,1-3,0-0)

16:30

5

Nederland

-

IJsland

5

-

1

(2-0,0-0,3-1)

20:30

6

Spanje

-

Servië

4

-

3

(2-1,1-2,1-0)

13:00

7

Nederland

-

België

5

-

2

(1-0,1-0,3-2)

16:30

8

Spanje

-

Australië

1

-

4

(0-1,0-1,1-2)

20:30

9

Servië

-

IJsland

4

-

2

(1-1,1-0,2-1)

13:00

10

IJsland

-

Spanje

0

-

7

(0-1,0-4,0-2)

16:30

11

Australië

-

Nederland

1

-

2

(0-0,0-1,1-1)

20:30

12

België

-

Servië

1

-

3

(0-0,0-2,1-1)

13:00

13

Nederland

-

Spanje

2

-

5

(1-1,0-0,1-4)

16:30

14

IJsland

-

België

3

-

2

(2-0,1-1,0-1)

20:30

15

Servië

-

Australië

1

-

4

(1-0,0-4,0-0)

14-04-2017

16-04-2017

08-04-2017

10-04-2017

Rk

Team

Game Team A

Team B

Result

Per Period

GP

W

OTW

OTL

L

TP

GDF

GF

GA

1

Australië

5

4

0

0

1

12

+12

19

-

7

2

Spanje

5

4

0

0

1

12

+14

24

-

10

3

Servië

5

3

0

0

2

9

+1

14

-

13

4

Nederland

5

3

0

0

2

9

+4

16

-

12

5

IJsland

5

1

0

0

4

3

-15

8

-

23

6

België

5

0

0

0

5

0

-16

7

-

23

Nederland eindigde op de vierde plaats en handhaafde zich voor deelname aan het 2018
IIHF IJshockey WK Divisie II Groep B.
In juni 2017 volgde het team een trainingsweekend in Eindhoven. In november 2017 trainde
het team een keer in Tilburg. In december 2017 trainde het team twee keer in Tilburg waarbij
tijdens een van de trainingen ook testen zijn gehouden.
Daarnaast is het gehele jaar op individuele basis een off-ice-programma afgewerkt.
In 2017 zijn de spelers van Jong Oranje U18 door een paramedische begeleider voorgelicht
over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik.

15

IJshockey Nederland
Activiteitenverslag 2017

Gerealiseerde activiteiten Jong Oranje vrouwen U18 in 2017
In mei 2017 vonden de selectietrainingen plaats voor het Jong Oranje U18-vrouwenteam
plaats. In juni 2017 volgde het team een trainingskamp in Eindhoven. In september 2017
trainde het team twee keer in Tilburg. In oktober 2017 trainde het team een keer in Tilburg. In
november 2017 trainde het team een keer in Tilburg en speelde het team in Mechelen
(België) een wedstrijd tegen het nationale vrouwenteam van België. In december 2017
trainde het team een keer in Tilburg.
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Gerealiseerde activiteiten Jong Oranje U16 in 2017
In januari 2017 trainde het Jong Oranje U16-team een keer in Eindhoven. In februari 2017
trainde het team een keer in Eindhoven. In maart 2017 trainde het team een keer in Eindhoven.
In april 2017 speelde het team een internationaal toernooi in Most (Tsjechië). In april 2017
volgde het team een trainingskamp in Liberec (Tsjechië). In mei 2017 vonden de
selectietrainingen in Eindhoven plaats. In juni 2017 doorliep het team in Eindhoven een
trainingsweekend. In september 2017 trainde het team een keer in Tilburg (gestart is met
een droogtraining gevolgd door een ijstraining). In oktober 2017 trainde het team een keer in
Tilburg (gestart is met een droogtraining gevolgd door een ijstraining). In december 2017
trainde het team een keer in Tilburg (gestart is met een droogtraining gevolgd door een
ijstraining).
Daarnaast is het gehele jaar op individuele basis een off-ice-programma afgewerkt.
In 2017 zijn de spelers van Jong Oranje U16 door een paramedische begeleider voorgelicht
over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik.
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Gerealiseerde activiteiten Talententeam U14 in 2017
IJshockey Nederland is het seizoen 2013-2014 gestart met nationale trainingen voor
getalenteerde U14-spelers. De doelstelling bij de nationale trainingen van U14 is participatie
van zoveel mogelijk talenten. De prestatie is ondergeschikt aan de brede participatie.
In mei 2017 werd deelgenomen aan een internationaal toernooi in Most (Tsjechië) en een
internationaal toernooi in Praag (Tsjechië).
In mei 2017 vonden de selectietrainingen plaats. In juni 2017 werd een trainingsweekend
georganiseerd.
In augustus 2017 speelde het team in Eindhoven een wedstrijd tegen Krefeld U14
(Duitsland). In het weekend van 2 en 3 september 2017 speelden team 1 en team 2
wedstrijden in Düsseldorf (Duitsland) tegen U14-teams. In september 2017 trainde het team
in Tilburg (gestart werd met een droogtraining gevolgd door een ijstraining). In oktober,
november en december 2017 trainde het team in Tilburg (gestart werd met een droogtraining
gevolgd door een ijstraining).
Gerealiseerde activiteiten Talententeam U12 in 2017
IJshockey Nederland is het seizoen 2012-2013 gestart met nationale trainingen voor
getalenteerde U12-spelers. De doelstelling bij de nationale trainingen van U12 is participatie
van zoveel mogelijk talenten. De prestatie is ondergeschikt aan de brede participatie.
In april 2017 werd deelgenomen aan een internationaal toernooi in Bietigheim (Duitsland).
In mei 2017 vonden de selectietrainingen plaats. In juni 2017 werd een trainingsweekend
georganiseerd.
In september, oktober en december 2017 trainde het team in Tilburg (gestart werd met een
droogtraining gevolgd door een ijstraining). Op 27 december 2017 vond in Tilburg het
jaarlijkse Oliebollentoernooi plaats.
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Gerealiseerde overige activiteiten talentontwikkeling in 2017
Talentdagen U10
Op zaterdag 3 juni 2017 en zaterdag 4 november 2017 is een open U10-trainingsdag
georganiseerd voor U10-spelers en clubtrainers/coaches.
Tijdens de U10-trainingsdagen wordt met maximaal 80 spelers en 8 keepers over 8 stations
getraind. De trainingen worden gegeven door de bondscoaches van de juniorenselecties en
coaches die de opleiding IJshockeytrainer/coach 2 volgen. In de middag wordt in
toernooivorm in gemengde teams wedstrijden gespeeld.
Aan de open U10-trainingsdag in juni 2017 werd deelgenomen door 88 spelers en 9
clubtrainers/coaches. Aan de open U10-trainingsdag in november 2017 werd deelgenomen
door 82 spelers en 9 clubtrainers/coaches.
Summer Pilot
In 2017 is IJshockey Nederland gestart met een zomerprogramma voor spelers van U16- en
U18-leeftijd. Dit initiatief is zeer succesvol geweest en de technische staf heeft daarom
besloten om het programma in 2018 door te zetten onder de naam Summer Hockey.
Doelstelling is om de spelers zo goed als mogelijk te ondersteunen bij het doorontwikkelen
van talent en van daaruit in de toekomst nog betere selecties te kunnen maken voor het
nationaal U18-team. Dat betekent dat de trainingen van extra hoog niveau zijn en dat meer
aandacht wordt besteed aan techniek, tactiek, spelanalyse, kracht en conditie.
Talent 2000+
In 2017 is het (additionele) talentontwikkelingsprogramma Talent 2000+ zijn zestiende
seizoen ingegaan. In Tilburg doorlopen ijshockeytalenten van 12 tot 20 jaar het programma
Talent 2000+. Dit programma bestaat uit trainingen op en buiten het ijs (onder andere krachttrainingen). Binnen Talent 2000+ is er speciale aandacht voor de opleiding van doelverdedigers. Spelers plaatsen zich voor Talent 2000+ via een selectieprocedure. Eén van de
criteria is dat de speler deel uitmaakt van een Jong Oranje-selectie of kans heeft dat in de
nabije toekomst te bewerkstelligen. De ijstrainingen zijn overdag en op doordeweekse dagen
(‘s avonds wordt bij een club getraind en in het weekeinde wordt daar gespeeld). Doordat
IJshockey Nederland heeft gekozen voor een lokale uitvoering van Talent 2000+, kan het
project voor een belangrijk gedeelte lokaal worden gefinancierd. Meer dan 60% van de baten
komt uit deelnemersgelden en lokale inkomsten. In Tilburg voert de ijshockeyclub Tilburg
Trappers Talent 2000+ uit. Dit gaat in samenwerking met de Stichting Topsportopleiding
Tilburg die zichzelf onder meer als doel heeft gesteld zorg te dragen voor de
organisatorische aspecten die het samengaan van school en topsport met zich mee
brengen.
Deelnemers Talent 2000+
per locatie
2017-2018
36
Tilburg
36
Totaal

2016-2017
35
35

Deelnemers Talent 2000+
per locatie
in nationale juniorenselecties
2015-2016 2017-2018 2016-2017 2015-2016
17
28
12
9
17
28
12
9

IIHF Global Hockey Development Camp
Het 13e IIHF Hockey Development Camp in Vierumäki (Finland) vond plaats van 8 tot 15 juli
2017. 346 Vertegenwoordigers uit 54 landen vonden hun weg naar Vierumäki om ijshockey
te spelen, om te leren over de ijshockeysport, om coaching- en organisatorische
vaardigheden te ontwikkelen, om overleg te hebben met andere deelnemers aan het
programma en hun mentoren, om te luisteren naar experts, om ideeën uit te wisselen,
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nieuwe vrienden te maken en activiteiten te organiseren. De week stond vol met wedstrijden,
trainingen, lezingen, klaslokaalsessies, discussies, rollenspellen, leuke evenementen,
vrienden maken, leren en delen, met als doel de ijshockeysport wereldwijd te laten groeien.
Nederlandse deelnemers:
Theo van Gerwen (Learn to Play)
Robin de Vroede (teammanager)
Jay Huisman (speler)
Björn Borgman (speler)
Dean Versteeg (speler)
Continueren NIJC Eindhoven en het starten van RTC’s
Het Nederlandse IJshockey Centrum (NIJC) zorgt voor de huisvesting van de trainingen van
de nationale teams. Het NIJC is in 2017 verhuisd van Eindhoven naar Tilburg. IJshockey
Nederland richt zich daarnaast op regionale talentcentra. In Dordrecht is in 2013 een
regionaal talentcentrum gestart (aan het RTC in Dordrecht namen in 2017 21 spelers deel).
In Heerenveen is vanaf het seizoen 2015-2016 een regionaal talentcentrum gestart (aan het
RTC in Heerenveen nemen in 2017 28 spelers deel).
Tilburg heeft zich inmiddels gecommitteerd om het topsportprogramma om te zetten naar
een regionaal talentcentrum.
Internationale instructeurs
In augustus 2017 is de derde editie van het Dutch Elite Development Camp in het
nationale trainingscentrum georganiseerd met opnieuw een breed deelnemersveld en
hoogwaardige trainer/coaches uit binnenland en buitenland. De derde editie van het
Dutch Elite Development Camp was organisatorisch en in financieel opzicht succesvol.
Talentvolgsysteem
Het talentvolgsysteem is vanaf eind september 2016 in gebruik gesteld. Coaches en
spelers hebben tijdens bijeenkomsten instructies gekregen. Het zal minimaal nog een
seizoen nodig hebben voordat het systeem volledig draait.
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4. KADERBELEID
Geplande activiteiten in 2017
- opleiden docenten opleiding IJshockeytrainer/coach 1-4;
- aanbieden opleiding IJshockeytrainer/coach 1 (teambegeleider);
- aanbieden opleiding IJshockeytrainer/coach 2;
- aanbieden opleiding IJshockeytrainer/coach 3;
- aanbieden opleiding IJshockeytrainer/coach 4;
- aanbieden opleiding IJshockey Goalietrainer/coach 1;
- aanbieden Train de Trainer (TdT)-programma’s (op aanvraag);
- scholen en bijscholen (club)scheidsrechters (hele jaar);
- aanbieden opleiding IJshockey Scheidsrechter 1 (clubscheidsrechter);
- scholen en bijscholen andere wedstrijdofficials (hele jaar);
- scholen en bijscholen van lokale (scheidsrechter-)supervisors (hele jaar);
- bijscholing van coaches en teambegeleiders van nationale teams (hele jaar);
- bijscholing van coaches en teambegeleiders tijdens Hockey Development Camp(s)
(zomer);
- brainstormsessie(s) tijdens coachplatforms met betrekking tot toekomstplannen;
- brainstormsessie(s) ledenwerving;
- beschikbaar stellen van ijshockeykennis en materiaal via de website “IIHF Hockey
Centre” aan alle verenigingen ten behoeve van coaches, officials en andere
teambegeleiders;
- beschikbaar stellen van ijshockeykennis en materiaal via Coaches Corner aan alle
verenigingen ten behoeve van coaches, officials en andere teambegeleiders;
- aanbieden van minimaal 1 (2) workshop door externe experts voor coaches en
goaliecoaches op het gebied van technische en tactische onderwerpen.
Gerealiseerde activiteiten in 2017
Opleiden docenten opleidingen IJshockeytrainer/coach 1-4
Ten behoeve van de opleidingen IJshockeytrainer/coach 1, modules IJshockeytrainer/coach
2 en modules IJshockeytrainer/coach 3 moeten docenten worden opgeleid. In beeld moet
worden gebracht hoeveel docenten minimaal opgeleid moeten worden om het land zo goed
mogelijk te bedienen.
Aanbieden opleidingen IJshockeytrainer/coach 1-4
Op zaterdag 8 april 2017 (Nieuwegein), zaterdag 28 oktober 2017 (Tilburg), zaterdag 4
november 2017 (Alkmaar) zijn de praktijk-/examen-dagen van de opleiding
IJshockeytrainer/coach 1 georganiseerd. Op zaterdag 8 april 2017 (Nieuwegein) is de
praktijk-/examen-dag afgesloten met 8 gediplomeerde sportleiders. Op zaterdag 28 oktober
2017 (Tilburg) is de praktijk-/examen-dag afgesloten met 17 gediplomeerde sportleiders. Op
zaterdag 4 november 2017 (Alkmaar) is de praktijk-/examen-dag afgesloten met 18
gediplomeerde sportleiders.
In 2016 is de opleiding IJshockeytrainer/coach 2 van start gegaan met 11 cursisten en in
2017 afgesloten met 10 gecertificeerde sportleiders 2. In 2017 is de opleiding
IJshockeytrainer/coach 2 van start gegaan met 9 cursisten.
In 2016 is de opleiding IJshockeytrainer/coach 3 van start gegaan met 9 cursisten en in 2017
afgesloten met 9 gecertificeerde sportleiders 3. In 2017 is de opleiding
IJshockeytrainer/coach 3 niet van start gegaan.
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Aanbieden opleiding IJshockey Goalietrainer/coach 1
Keepers zijn schaars en aan de kwaliteit van keepers kan nog veel verbeterd worden.
IJshockey Nederland is erin geslaagd om een opleidingsprogramma voor goaliecoaches op
te stellen. De opleiding kent een theoretische inhoud en een praktische inhoud. Tijdens de
theoretische modules krijgen de cursisten inzicht over hoe een goaliecoach een effectief
leerproces kan doormaken met jonge goalies. De inhoud van deze opleiding is volledig
herleid vanuit de Zweedse opleiding IJshockeygoaliecoach level 1 en 2. De nationale
goaliecoaches Patrick den Ouden en Chad Kambeitz hebben zelf de Zweedse versie van de
opleiding gevolgd en zijn vanuit hun eigen opleiding aan de slag gegaan om de modules om
te zetten in een Nederlandse versie.
Op 28 januari 2017 is de opleiding IJshockeygoaliecoach 1 met introductie naar de opleiding
IJshockeygoaliecoach 2 gegeven. Tijdens deze leerzame cursusdag gingen 8 deelnemers
theoretisch aan de slag met moderne technieken voor het coachen en trainen van jonge
goalies (U8-U17). Basistechnieken en trainingsvormen zijn uitgebreid besproken. Na deze
dag zijn deelnemers in staat gesteld om met de geboden trainingsvormen aan de slag te
gaan met een serieuze aanpak van goaliecoaching op clubniveau. Met behulp van goede
voorbeelden is deelnemers uitgelegd waar goaliecoaches specifiek op moet letten bij het
aanleren van vooral de vaardigheden bij jonge goalies.
Aanbieden Train de Trainer-programma’s
In het kader van Train de Trainer (TdT)-programma’s kunnen op aanvraag van de clubs door
de technisch directeur diverse workshops voor clubtrainers worden georganiseerd.
Aanbieden van workshops door externe experts voor coaches en goaliecoaches
Op 28 januari 2017 is het coach seminar 'Dryland training for young hockey players'
georganiseerd. Het coach seminar werd gegeven door Jan Munia, die verbonden is aan de
Tsjechische ijshockeybond en tevens specialist is op het gebied van droogtrainingen. Naast
klassikale informatie werd tevens in de praktijk meer inzicht gegeven hoe met bepaalde
trainingselementen coaches een kwaliteitstraining kunnen geven buiten het ijs.
Bijscholen van coaches en teambegeleiders van nationale teams
In 2017 zijn coaches en teammanagers van de nationale teams tijdens coachplatforms
bijgeschoold en bijeengekomen om te brainstormen over de toekomst van het Nederlandse
ijshockey.
Bijscholen van coaches en teambegeleiders tijdens Hockey Development Camps
Voor nationale teams worden jaarlijks zomerkampen (Hockey Development Camps)
georganiseerd. Tijdens deze Hockey Development Camps zijn teambegeleiders opgeleid op
specifieke onderwerpen en zijn cursisten van de opleiding IJshockeytrainer/coach 2 in de
praktijk getest op hun vaardigheden. Tijdens de Hockey Development Camps worden Trainde-Trainer-programma’s aangeboden, die een verdieping geven op het cursusaanbod en
inspelen op sport specifieke trainingsaanpak.
Bijscholen van (club)scheidsrechters en supervisors
Op het gebied van scheidsrechtersopleidingen (scholing en bijscholing) werkt IJshockey
Nederland nauw samen met de IIHF en ijshockeybonden uit andere landen.
In 2017 werden lokale opleidingen voor (club)scheidsrechters georganiseerd. In
september 2017 is het jaarlijks scheidsrechtersweekend gehouden. Het weekend was
bedoeld voor BeNe-league scheidsrechters (Nederlandse en Belgische), eerste
divisiescheidsrechters en talentvolle jongeren.
Nederlandse referees en linesman hebben deelgenomen aan het Duitse
scheidsrechtersweekend.
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Begin 2017 is Onno Hoekstra aangesteld als referee-in-chief van IJshockey Nederland.
De scheidsrechtersrechterscommissie heeft gewerkt aan het opstellen van een actueel
beleidsplan in het kader van behoud en werving van scheidsrechters. In het beleidsplan
van de scheidsrechterscommissie wordt aandacht gegeven aan het ondersteunen van
clubscheidsrechters en organisatie, aan het werven en opleiden van meer gemotiveerde
club- en bondsscheidsrechters, aan het werven en opleiden van meer lokale (level 1)
supervisors en landelijke supervisors (level 2). Er wordt een duidelijk level-systeem
ingevoerd:

NIJB Scheidsrechters

Supervisors Level 2

IIHF Scheidsrechters/Linesmen

BeneLeague / Ere Divisie

1e Divisie + U19 + U17 + U16

U
IIHF Scheidsrechters/Linesmen

Supervisors Level 1

Club
Scheidsrechte
rs

Scheidsrechters
coaches
Supervisors
(U8, U10, U12, U14,
2E, 3E,4E, 5E,div.
Vrouwen

U17 + U16 (Linesman)
Twee man systeem
2e, 3e, 4e, 5e div. Vrouwen

U8 + U10 +UU12 + U14
IIHF Scheidsrechters/Linesmen

U
IIHF Scheidsrechters/Linesmen

De scheidsrechterscommissie werkt aan een strakker opleidingsplan voor
scheidsrechters. Het scheidsrechtersweekend wordt verplicht gesteld voor
level 4 en 5 scheidsrechters. Het referee for tomorrow project zal worden vervolgd
waarbij zogenaamde prospects (scheidsrechters en linesmen) worden opgeleid voor
de doorstroom van level 4 naar level 5. Tijdens de off ice maanden worden workshops
op het gebied van fysieke ontwikkeling en spelregelkennis georganiseerd. In het
beleidsplan wordt ook een helder schema opgesteld in het kader van
scheidsrechtersaanwijzingen.
Vanaf het seizoen 2009-2010 zijn de bijeenkomsten voor U14-spelers en hun ouders
om de kennis van spelregels te verhogen en om een bijdrage te leveren aan fair play &
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respect conform het sportreglement verplicht. Bij diverse clubs hebben informatiebijeenkomsten plaatsgevonden voor U14-spelers en hun ouders. Scheidsrechters,
coördinatoren en/of supervisors hebben als inleider gefungeerd op deze
bijeenkomsten. IJshockey Nederland heeft hiervoor een standaardpresentatie (met
videomateriaal) ontwikkeld.
Bijscholen andere wedstrijdofficials
In januari 2017 is in ’s-Hertogenbosch een cursus voor bench-officials georganiseerd. Aan
deze cursus hebben 9 cursisten deelgenomen. In oktober 2017 is in Dordrecht een cursus
voor bench-officials georganiseerd. Aan deze cursus deden 12 cursisten mee. In november
2017 is in Amsterdam een cursus voor bench-officials georganiseerd. Aan deze cursus
deden 9 cursisten mee. Een cursus voor bench-officials wordt in een periode van drie weken
tijdens drie avonden van ieder 2,5 uur afgerond.
Brainstormsessies ledenwerving
Ter ondersteuning van de ledenwervingsacties is in 2016 het concept van open dagen
geïntroduceerd en is een toolkit met handleiding ontwikkeld. Bij de aanvang van het seizoen
2017-2018 hebben diverse verenigingen een open dag georganiseerd. Voor de open dagen
is een nieuwspagina opgezet met daarop de data, locaties en landingspagina van de
websites van de betreffende verenigingen.
Beschikbaar stellen van ijshockeykennis en materiaal via de website
De IIHF stelt via de website IIHF Hockey Centre1 informatie beschikbaar voor teambegeleiders en officials over trainingsprogramma’s, opleidingsprogramma’s, presentaties van
IIHF-congressen, recruitment programma, programma’s Hockey Development Camps,
compleet met videoprogramma’s. IJshockey Nederland stelt via de website (Coaches
Corner) informatie beschikbaar van ijshockeykennis en materiaal ten behoeve van coaches,
officials en andere teambegeleiders.

1

Zie http://www.hockeycentre.org
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5. DIENSTVERLENING AAN VERENIGINGEN
Geplande activiteiten in 2017
- ondersteuning lokaal arbitrageplan (hele jaar);
- uitvoering lokale clubondersteuning;
- uitvoering lokale clubbijeenkomsten inzake dienstverlening sporttechnische zaken;
- uitvoering U14-bijeenkomsten (spelregels / Fair Play & Respect);
- aanbieden wervingsprogramma;
- uitvoering programma werving en behoud spelers, teambegeleiders en clubbestuurders;
- stimuleren aanstellen technisch coördinator binnen de clubs;
- aanbieden technisch groeimodel;
- stimuleren aanstellen wervingscoördinator binnen de clubs;
- versterken samenwerking met kunstijsbanen in Nederland;
- brainstormsessie(s) met betrekking tot toekomstplannen.
Gerealiseerde activiteiten in 2017
Ondersteunen lokaal arbitrageplan
IJshockey Nederland kent al jaren de rol van scheidsrechterscoördinator, de persoon die
lokaal belast is met scheidsrechterszaken (opleiding, begeleiding, arbitrageplan,
communicatie). Om de lokale arbitrage een impuls te geven helpt IJshockey Nederland, in
navolging van andere sportbonden in Nederland, clubs bij het opstellen van een lokaal
arbitrageplan. IJshockey Nederland heeft voor het opstellen van een lokaal arbitrageplan een
blauwdruk opgesteld. Deze blauwdruk kan worden gedownload vanaf de website van
IJshockey Nederland. In het kader van het lokale arbitrageplan worden clubs gestimuleerd
een scheidsrechterscoördinator aan te stellen.
Ten behoeve van kwaliteitsbewaking van de arbitrage bij U17-wedstrijden worden deze
wedstrijden bemand door de scheidsrechterscommissie met één bondsscheidsrechter en
twee clubscheidsrechters, die hiervoor speciaal door de club bij IJshockey Nederland zijn
aangemeld.
Uitvoeren lokale clubondersteuning
In 2017 heeft de technisch directeur verenigingen bezocht om te inventariseren waarover de
verenigingen tevreden en ontevreden zijn aan de hand waarvan gekeken wordt of en hoe
IJshockey Nederland kan helpen (door bijvoorbeeld expertise van IJshockey Nederland in te
zetten of externe hulp in de vorm van workshops aan te bieden) en welke verenigingen aan
elkaar gekoppeld kunnen worden.
Uitvoeren U14-bijeenkomsten (spelregels / Fair Play & Respect)
Vanaf het seizoen 2009-2010 zijn de bijeenkomsten voor U14-spelers en hun ouders om de
kennis van spelregels te verhogen en om een bijdrage te leveren aan fair play & respect
conform het sportreglement verplicht. De verantwoordelijkheid van de organisatie hiervan lag
bij de vereniging, IJshockey Nederland zorgde voor een inleider. De uitvoer van U14bijeenkomsten in het kader van spelregelkennis en Fair Play & Respect heeft in 2017 vervolg
gekregen.
Aanbieden wervingsprogramma
Het ledenwervingsprogramma moet verankerd worden in de clubstructuur. IJshockey
Nederland heeft in 2016 een ledenwervingsprogramma geïntroduceerd, waarbij de clubs een
totaalpakket wordt aangeboden om nieuwe leden voor de ijshockeysport te werven en de
clubs wegwijs te maken in dit programma. Criterium voor verenigingsondersteuning vanuit
IJshockey Nederland op het wervingsprogramma is dat de club een wervingscoördinator
heeft aangesteld. Met de wervingscoördinator van de club bespreekt de technisch directeur
het lokale wervingsprogramma. De focus van het werven van leden ligt op de doelgroep
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jongeren onder 8 jaar. IJshockey is nu eenmaal een technische sport, waarbij de basis op
jonge leeftijd wordt aangeleerd. De wervingsmaterialen zijn beschikbaar via de servicepagina op de website van IJshockey Nederland. Hardcopies van wervingsmaterialen zijn te
bestellen via het bondsbureau.
Stimuleren aanstellen technisch coördinator binnen de clubs
In het sporttechnisch beleidsplan is geadviseerd dat clubs een technisch coördinator
aanstellen om op clubniveau verder vorm en inhoud te geven aan het technisch beleid. De
technisch directeur van IJshockey Nederland heeft daarmee binnen een iedere club een
aanspreekpunt en duidelijke ingang. Technische continuïteit binnen clubs is eveneens
belangrijk. Afgeleid van het nationaal technische beleid dient iedere club een technisch
beleidsplan te hebben met bewaking van de uitvoering op clubniveau door de technisch
directeur. IJshockey Nederland biedt de clubs via de website een technisch groeimodel aan.
Versterken samenwerking met kunstijsbanen in Nederland
IJshockey Nederland onderhoudt contact met de Vereniging Kunstijsbanen Nederland in het
kader van een betere samenwerking met kunstijsbanen in Nederland.
Brainstormsessie(s) met betrekking tot toekomstplannen
Voor aanvang van het voorjaarsoverleg 2017 is intern gebrainstormd over de nieuwe
leeftijdsbepalingen en de nieuwe competitieopzetten jeugdcompetities vanaf het seizoen
2017-2018. In de toekomst wordt verder gekeken naar het meer spelen op eigen niveau.
Gekeken wordt naar de haalbaarheid van een U16-competitie met een indeling eerste divisie
en tweede divisie met play offs en promotie/degradatie.
Overige activiteiten
IJshockey Nederland heeft voor ogen dat de clubs een vrijwilligerscoördinator aanstellen, die
een centrale rol gaat vervullen als het gaat om het vrijwilligersbeleid binnen de vereniging.
De vrijwilligerscoördinator draagt zorg voor een planmatige aanpak van werving van nieuw
kader. De vrijwilligerscoördinator draagt zorg voor goede en duidelijke afspraken met
vrijwilligers over de werkzaamheden, de wijze waarop en de condities waaronder deze
worden uitgevoerd. De vrijwilligerscoördinator stimuleert maatregelen die erop gericht zijn
waardering voor de inzet van de vrijwilligers uit te drukken. Op de service-pagina van de
website van IJshockey Nederland is het profiel van een vrijwilligerscoördinator te vinden.
In het kader van verenigingsondersteuning is de service-pagina op de website van IJshockey
Nederland bijgewerkt. De service-pagina op de website van IJshockey Nederland biedt
onder andere de volgende onderwerpen: pestprotocol, oplossingenboek (blessure), seksuele
intimidatie, fair play & respect, opleidingen en Anti doping.
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6. SCHEIDSRECHTERSZAKEN
Geplande activiteiten in 2017
- organisatie (club)scheidsrechters- en supervisorcursussen (hele jaar);
- organisatie scheidsrechtersweekend (september);
- aanstellen scheidsrechterscoördinatoren binnen de clubs;
- referee-for-tomorrow project;
- aanbieden opleiding IJshockey Scheidsrechterscoach;
- aanbieden opleiding IJshockey Supervisor;
- bijeenkomsten met scheidsrechterscoördinatoren en supervisors;
- uitwisseling van scheidsrechters met andere landen;
- werving (club)scheidsrechters en supervisors;
- deelname IIHF Global Hockey Development Camp (juli);
- organisatie regionale bijeenkomsten voor clubscheidsrechters (september);
- uitwerken en implementeren wervingsplan.
Gerealiseerde activiteiten in 2017
Zie paragraaf 4 voor een beschrijving van de in 2017 gerealiseerde activiteiten.
Overige activiteiten
De volgende Nederlandse scheidsrechters kregen voor het seizoen 2016-2017 van de IIHF
een internationale licentie:
Referees
A Hengst
B Bergman
B De Wilde
B Den Ridder
B Huizeling
B Sterkens
C De Brabander

Debby
Sven
Martin
Jeroen
Natascha
Ramon
Jean Paul

F
M
M
M
F
M
M

1980
1967
1971
1988
1970
1986
1971

Linesmen
A Leermakers
B Beelen
B Brunschot-Brekelmans
B Korte
B Mollen
B Oosterling
B Van den Berg
B Verbruggen
C Robbe
C Zigterman

Joep
Louis
Vivienne
Jos
Senovwa
Stef
Jeroen
Nick
Louis
Gert-Jan

M
M
F
M
F
M
M
M
M
M

1981
1987
1984
1983
1990
1991
1971
1983
1968
1969

De volgende Nederlandse scheidsrechters kregen voor het seizoen 2017-2018 van de IIHF
een internationale licentie:
Referees
A Hengst
B De Wilde
B Den Ridder
B Huizeling
B Keus
B Sterkens

Debby
Martin
Jeroen
Natascha
Pascal
Ramon

F
M
M
F
M
M

1980
1971
1988
1970
1975
1986

Linesmen
A Leermakers
B Beelen
B Brunschot-Brekelmans
B Korte
B Mollen
B Oosterling
B Van den Berg
B Verbruggen
C Zigterman
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Louis
Vivienne
Jos
Senovwa
Stef
Jeroen
Nick
Gert-Jan

M
M
F
M
F
M
M
M
M

1981
1987
1984
1983
1990
1991
1971
1983
1969
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Acht Nederlandse scheidsrechters zijn in 2017 door de IIHF ingezet op WK’s of andere
evenementen. Debby Hengst heeft als scheidsrechter deelgenomen aan de Olympic
Qualification Preliminary Round 2 Women Group G (november 2016), Joep Leermakers
heeft als scheidsrechter deelgenomen aan de Olympic Games Qualification Final Round
Men Group F (september 2016).
Debby Hengst is twee weekenden uitgenodigd om in Zweden (Stockholm en Göteborg) te
fluiten in de hoogste vrouwencompetitie. Daarnaast is Debby Hengst uitgenodigd om in
Denemarken (Kopenhagen) te fluiten in de vrouwencompetitie om het kampioenschap.
Internationale scheidsrechtersaanwijzingen in 2017
Joep Leermakers (L)
WM (2017)
Keulen/Parijs

Duitsland/Frankrijk

Louis Beelen (L)

WMIIA (2017)

Galati

Frankrijk

Stef Oosterling (L)

WM20IA (2017)

Bremerhaven

Slovenië

Jeroen den Ridder (R)

WM18IIIA (2017)

Taipei Stad

Chinese Taipei

Nick Verbruggen (L)

WM18IIIA (2017)

Taipei Stad

Chinese Taipei

Debby Hengst (R)

WWIA (2017)

Graz

Oostenrijk

Senovwa Mollen (L)

WWIIB (2017)

Akureyri

IJsland

Natascha Huizeling (R)

WW18IBQ (2017)

San Sebastian

Spanje

Louis Beelen (L)

WM20IIB (2017)

Novi Sad

Servië

Joep Leermakers (L)

CC Final (2017)

Ritten

Italie

Debby Hengst (R)

OQW Group G (2016)

Astana

Kazachstan

Joep Leermakers (L)

OQM Group F (2016)

Oslo

Noorwegen
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7. SPORTMEDISCHE ZAKEN
Geplande activiteiten in 2017
- uitbreiding activiteiten van de medische commissie;
- voorlichting gevaren en gevolgen dopinggebruik spelers nationale teams (septemberoktober);
- voorlichting gevaren en gevolgen dopinggebruik spelers BeNe-league en eerste divisie
(september-oktober);
- opzetten databank blessures;
- voorlichting blessurepreventie;
- pilot plan van aanpak verminderen van hersenschuddingen.
Gerealiseerde activiteiten in 2017
IJshockey Nederland heeft een Chief Medical Officer (CMO) aangesteld, die een medische
commissie aanstuurt en programma’s opzet binnen IJshockey Nederland op het gebied van
sportmedische zaken. De CMO is het aanspreekpunt voor clubartsen, bondsartsen en
paramedische begeleiders. De CMO rekruteert bondsartsen. Onder leiding van de CMO
wordt een databank opgezet voor het melden van blessures. De CMO is contactpersoon
voor NOC*NSF en IIHF en gaat 1 tot 2 keer per jaar een landelijke bijeenkomst voor
medische begeleiders organiseren, waarbij de onderwerpen dopingbeleid en
blessurepreventie worden meegenomen. Ook zal de medische commissie in samenwerking
met de technisch directeur een programma opstellen voor het testen en meten van fysieke
gesteldheid. Met een intensief trainingsprogramma is het noodzakelijk het medische team
100% in orde te hebben. Blessurepreventie staat hoog in het vaandel om zodoende bij
voorbereidingen en WK’s niets aan het toeval over te laten. Samen met bondscoaches
worden medisch verantwoorde kracht- en conditieprogramma’s samengesteld. Onder leiding
van de CMO worden nieuwsartikelen gepubliceerd op de website van IJshockey Nederland
(verenigingsondersteuning).
Voorlichting gevaren en gevolgen dopinggebruik
De spelers van de nationale teams zijn door de medische of paramedische begeleider
voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. De specifieke voorlichting
richting de Eerste divisie bestond uit het beschikbaar stellen van het dopingreglement en de
dopinglijst aan de medische en paramedische begeleiders van de clubs. Het
dopingreglement en de daarbij behorende bijlagen zijn op nijb.nl in te zien en te downloaden.
Overige activiteiten
In 2017 zijn via de website van Dopingautoriteit onder andere de volgende uploads
beschikbaar: Dopinglijst per januari 2017 - Lijst van verboden stoffen en middelen per januari
2017 - Lijst van toegestane middelen per januari 2017.
Via de servicepagina van de website van IJshockey Nederland is een interactieve cursus
Anti-Doping (E-learning module) van de IIHF te vinden. Via de servicepagina is eveneens
informatie en een informatiefolder te vinden van de Green Puck Campaign van de IIHF.
In 2017 hebben binnen IJshockey Nederland in totaal 4 controles plaatsgevonden waarvan
binnen wedstrijdverband 9 controles en buiten wedstrijdverband 10 controles.
Dopingcontroles 2017

Aantal controlemomenten

Aantal controles

Binnen wedstrijdverband

2

9

Buiten wedstrijdverband

2

10

Totaal

4

19

29
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8. ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN
Geplande activiteiten in 2017
- organisatie bekerfinale in Eindhoven (januari);
- organisatie Final 4 om het kampioenschap van Nederland (februari);
- organisatie finaledag U12-, U14- en U17-competities in Eindhoven (maart);
- organisatie Dag van het ijshockey (informatief, educatief, ondersteunend) (april);
- organisatie Dutch Elite Development Camp (augustus);
- organisatie wedstrijd om de Ron Berteling Schaal (september);
- organisatie Girls Only Hockey Weekend (oktober);
- organisatie Super Sunday in Eindhoven (december);
- organisatie clinics en demonstraties;
- organisatie schaatsscholen.
Gerealiseerde activiteiten in 2017
Organisatie bekerfinale eredivisie in Eindhoven
De bekerfinale die plaatsvond op woensdag 18 januari 2017 in Eindhoven werd door 1.300
bezoekers bezocht. De wedstrijd werd gespeeld tussen UNIS Flyers Heerenveen en Laco
Eaters Limburg en gewonnen door UNIS Flyers Heerenveen met 8-1.
Organisatie Final 4 om het kampioenschap van Nederland
De twee hoogst gerangschikte Nederlandse teams uit elke poule in de BeNe-league
speelden in het weekend van 24, 25 en 26 februari 2017 in Heerenveen tijdens de
zogenaamde 'Final 4' om het kampioenschap van Nederland. Op zaterdag vonden de halve
finalewedstrijden plaats. Op zondag speelden de winnaars van de halve finalewedstrijden
een finalewedstrijd om de gouden medaille en de verliezers van de halve finalewedstrijden
een wedstrijd om de bronzen medaille.
Organisatie finalewedstrijden U12-, U14- en U17-competities
Op zondag 19 maart 2017 is in Eindhoven een geslaagde finaledag georganiseerd, waarop
in de jeugdcompetities U17, U14 en U12 de finalewedstrijden om het kampioenschap van
Nederland werden gespeeld.
Organisatie Dag van het IJshockey
De Dag van het ijshockey, waarbij workshops worden geboden aan clubbestuurders en
(sporttechnisch) kader op specifieke onderwerpen, heeft in 2017 niet plaatsgevonden.
Organisatie wedstrijd om de Ron Berteling Schaal
In september 2017 is voor de tiende keer tussen de landskampioen en de bekerwinnaar van
het voorgaande seizoen om de Ron Berteling-schaal gespeeld. De Ron Berteling-schaal
wordt jaarlijks - bij voorkeur - voor aanvang van de competitie gespeeld tussen de
landskampioen en bekerwinnaar van het afgelopen seizoen. Indien de landskampioen
dezelfde is als de bekerwinnaar, speelt de landskampioen tegen de verliezer van de
bekerfinale. Op zondag 24 september 2017 is in Geleen een geslaagde wedstrijd om de Ron
Berteling-schaal georganiseerd. In deze wedstrijd werd gestreden tussen Laco Eaters
Limburg en UNIS Flyers Heerenveen. De wedstrijd werd na verlenging en penalty shots
gewonnen door Laco Eaters Limburg met 4-3.
Organisatie IIHF Global Girls Game
Ice Angels/Smoke Eaters Geleen organiseerde de IIHF Global Girls Game, De wedstrijd
werd gespeeld tegen Luttikhuis Lions Enschede. De wedstrijd ging gelijk op en eindigde in
de eindstand van 1-1. Na afloop van de wedstrijd werd Myrthe Martens, Ice Angel en captain
van het nationale vrouwenteam gehuldigd als eerste vrouw in Nederland die 100 interlands
voor het nationale vrouwenteam heeft gespeeld.
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Organisatie Girls Only Hockey Weekend
Voor de 7e keer werd op 9 en 10 september 2017 het Girls Only Hockey Weekend
georganiseerd waarvoor alle vrouwelijke spelers vanaf 9 jaar zijn uitgenodigd. In 2017 werd
deelgenomen door 135 speelsters tussen de 9 en 45 jaar en door vele vrijwilligers waaronder
16 coaches, 6 scheidsrechters, 6 bench officials en 30 mensen die tombola en eten
verzorgden. De deelnemers werden verdeeld over 9 teams. Het toernooi bestond uit 36
wedstrijden van 20 minuten. Tijdens de prijsuitreiking werd de Ilse Robben Award uitgereikt:
de Ilse Robben Talent award werd gewonnen door Babs Teschers van Smoke Eaters
Geleen. De Ilse Robben Award - die wordt uitgereikt aan iemand die veel betekent voor het
vrouwenijshockey - werd toegekend aan: Mandy Gooijer van Unis Flyers Heerenveen. Het
was weer een succesvol weekend waarbij vrouwen van elkaar hebben geleerd en nationale
teamspeelsters als idolen worden gezien door de jongeren.
Organisatie IIHF World Girls Ice Hockey Weekend
Op zaterdag 7 oktober 2017 in Utrecht was alles goed voorbereid. De aanwezige
bondsvertegenwoordiger Jenny Goessens heeft meisjes die aan het schaatsen waren op de
400-meterbaan gevraagd om mee te doen. Dit resulteerde in deelname van 17 extra meisjes
waarvan 13 hockeyspeelsters. Op zondag 8 oktober 2017 in Geleen is het evenement
gecombineerd met de opendag. De leiding op het ijs werd ingevuld door de stafleden van het
nationale vrouwen U18-team. De off ice activiteiten werden georganiseerd door het
vrouwenteam van Geleen en lokale clubofficials. Aan het evenement werd deelgenomen
door 18 nieuwe meisjes en 12 nieuwe jongens en heeft 16 nieuwe leden voor de club
opgeleverd. Op en rond het ijs werden activiteiten georganiseerd – mede met behulp van
spelers van het eerste team van Geleen. Het was een geslaagde dag voor Geleen en voor
het IIHF World Girls Ice Hockey Weekend.
Organisatie Super Sunday
Op zondag 26 november 2017 is in Eindhoven een geslaagde Super Sunday georganiseerd,
waarop in de jeugdcompetities U16, U14 en U12 de finalewedstrijden om de Beker van
Nederland werden gespeeld.
Organisatie clinics en demonstraties
In 2017 heeft de technisch directeur op aanvraag op locatie een ijshockeyclinic gegeven.
Organisatie 2018 IIHF IJshockey WK Divisie II Groep A
Tijdens het 2017 IIHF Annual Congress heeft IJshockey Nederland zich kandidaat gesteld
voor de organisatie van het 2018 IIHF IJshockey WK Divisie II Groep A. Het toernooi is aan
Nederland (locatie Tilburg) toegewezen. Tijdens het 2017 IIHF Semi-Annual Congress zijn
de trainings- en wedstrijdprogramma’s bepaald. In september 2017 is een werkgroep
samengesteld. Deze werkgroep heeft maandelijks tijdens een daartoe bestemd overleg
actiepunten besproken. Binnen de club zijn sectorhoofden aangesteld die ieder voor zich een
team van vrijwilligers heeft gerekruteerd. Ter ondersteuning van de teams en het OC zijn
team hosts aangesteld.
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9. MARKTAANDEEL (PRODUCTONTWIKKELING)
Geplande activiteiten in 2017
- ontwikkelen en aanbieden extra diensten via nijb.nl (hele jaar);
- ontwikkelen en aanbieden extra diensten via ijshockeynederland.nl (hele jaar);
- ontwikkelen en aanbieden sociale media (hele jaar).
Gerealiseerde activiteiten in 2017
Fan website IJshockey Nederland
Voor de redactie van de nieuwsartikelen op de fan website van IJshockey Nederland is een
contract afgesloten met IJshockey.com en worden telkens stagiaires aangetrokken. Voor het
verspreiden van nieuwsberichten maakt IJshockey Nederland verder gebruik van facebook,
twitter, instagram en YouTube.
Ontwikkelen en aanbieden extra diensten via nijb.nl
De website www.nijb.nl is hét belangrijkste communicatiemiddel met de leden. De website
voorziet in informatie omtrent sportspecifieke en sportbrede onderwerpen.
Via de website www.nijb.nl is het voor trainer/coaches mogelijk om de brondocumenten en
beschikbare hoofdstukken van de opleidingen IJshockeytrainer/coach 1, 2, 3 en 4 te
downloaden.
Via de website www.nijb.nl is het voor een ieder mogelijk om de nationale teamprogramma’s
en de (voor)selecties voor de nationale teams te volgen.
Op de website www.nijb.nl kunnen wedstrijdsecretarissen via (hoofdmenu) Clubs en het
aanklikken van het eigen clublogo een overzicht vinden van de teams die zijn ingeschreven.
Door de link van de ijsbaan aan te klikken volgt een overzicht van (1) de wedstrijdtijden van
de teams, (2) alle wedstrijden die in dat stadion worden gespeeld, (3) de mogelijk
beschikbare ijstijden. Een bijzonder handige tool waar clubs (wedstrijdsecretarissen) goed
gebruik van kunnen maken.
Op de website www.nijb.nl vindt een automatische uitwisseling plaats van nieuwsartikelen
van het portaal ijshockeynederland.nl.
Via de ledenadministratie zijn extra tools beschikbaar voor analyse en trendontwikkeling in
ledenverloop en demografische opbouw van het ledenbestand per club en voor de bond in
het algemeen.
De clubs hebben betere mogelijkheden gekregen om relevante gegevens zelf bij te houden
en te publiceren via www.nijb.nl.
Van alle spelers en begeleiders is via de website een electronisch PhotoID beschikbaar
waardoor controle op speelgerechtigdheid aanzienlijk is vereenvoudigd.
Ontwikkelen en aanbieden sociale media
Via facebook van IJshockey Nederland zijn onder andere nieuwsartikelen verspreid.
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10. PUBLIC RELATIONS EN MARKETING
Geplande activiteiten in 2017
- (lokale) TV-uitzendingen bij evenementen;
- vermarkten bekerfinale 2017-2018 (september-december);
- het in beeld brengen van wedstrijden (TV of internet);
- streaming livebeelden van wedstrijden via internet;
- vermarkten competitie(s), evenementen en talentontwikkeling;
- vermarkten IJshockey Nederland;
- vermarkten shirtposities nationale mannenteam;
- vermarkten shirtposities nationale vrouwenteam;
- vermarkten shirtposities Jong Oranje U20;
- vermarkten shirtposities Jong Oranje U18.
Gerealiseerde activiteiten in 2017
(Lokale) TV-uitzendingen bij evenementen
In den lande zijn diverse livestreams verzorgd.
Vermarkten bekerfinale
In de eerste helft van 2017 is de bekerfinale 2016-2017 vermarkt. In de tweede helft van
2017 is de bekerfinale 2017-2018 vermarkt. De ticketverkoop is voor de online verkoop bij
Ticketpoint ondergebracht.
Streaming livebeelden van wedstrijden via internet
De bekerfinale is in januari 2017 via een livestream aan het publiek aangeboden. De finales
om het kampioenschap van Nederland U17, U14 en U12 zijn in maart 2017 eveneens via
een livestream aan het publiek aangeboden. Ditzelfde is gebeurd tijdens de finales van de
bekercompetities U16, U14 en U12 in november 2017. Diverse clubs hebben al dan niet
structureel livestreams van hun thuiswedstrijden verzorgd.
Vermarkten competitie(s), evenementen en talentontwikkeling
Gedurende het seizoen 2017-2018 zijn de finaledagen en het 2018 IIHF IJshockey WK
Divisie II Groep A vermarkt.
Vermarkten IJshockey Nederland
Het internetplatform speciaal voor ijshockeyfans www.ijshockeynederland.nl werd in 2016
gebouwd om tot 2020 een solide ijshockey “community” van minimaal 50.000 personen op te
bouwen. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een attractieve evenementenkalender, het strategisch inzetten van social media en marketing om jonge kinderen en
gezinnen te bereiken en te winnen. Bestaande meerjarige samenwerking met externe
marketing- en communicatieorganisaties moet zorgen voor een permanente ontwikkeling van
de strategieën op dit gebied.
De eventlogo’s zijn ontworpen in de stijl van het logo van IJshockey Nederland.
Met ijshockey.com, reeds jarenlang actief op nieuwsaanbod over de ijshockeysport, is
IJshockey Nederland een alliantie aangegaan waarbij vier redacteuren bij
www.ijshockeynederland.nl de content verzorgen.
Vermarkten shirtposities nationale mannenteam
In het seizoen 2016-2017 en het seizoen 2017-2018 zijn de shirtposities nationale
mannenteam vermarkt.
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Overige activiteiten
Op basis van de marketingrechten Lotto heeft IJshockey Nederland in 2017 reclame voor de
Lotto gevoerd via de website, social media, de boarding tijdens de bekerfinale en het
activiteitenverslag.
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11. ORGANISATIEONTWIKKELING
Geplande activiteiten in 2017
- versterken bestuurlijke organisatie;
- versterken werkorganisatie;
- doorontwikkelen IJshockey Nederland;
- doorontwikkelen topcompetities;
- doorontwikkelen jeugdcompetities (competitiemodellen);
- versterken vrijwilligersorganisatie;
- samenwerking met clubs en in het bijzonder met Tilburg vanwege de aparte status van
deelname aan de Oberliga;
- samenwerking met andere (sport)organisaties;
- bijscholing bestuurlijke organisaties verenigingen;
- zelfanalyse bondsbestuur (december);
- meting Goed Sportbestuur (december).
Gerealiseerde activiteiten in 2017
De bond is in 2016 gestart met een branding- en marketingconcept genaamd "IJshockey
Nederland". Doel hiervan is de ijshockeysport beter te positioneren in de markt door de sport
in het middelpunt van de belangstelling te stellen.
IJshockey Nederland omvat onder andere een communicatieplatform en een nieuw plan van
aanpak, gericht op de groei van de bekendheid en kwaliteit van de ijshockeysport. Centraal
in de nieuwe koers staat de online community www.ijshockeynederland.nl. Deze is in 2016
live gegaan en zal “hèt fan platform” zijn en alles dat met ijshockey te maken heeft (nieuws,
standen, interviews, live streams, etc.) aanbieden. IJshockey Nederland creëert daarmee
één portaal voor de sport. Een ander belangrijk element van de aanpak is het samenstellen
van een attractieve sportkalender waarin opgenomen top-, vrouwen- en jeugdijshockeycompetities, alsook (internationale top)evenementen voor de nationale teams.
Versterken bestuurlijke organisatie
Het bondsbestuur bestond in 2017 uit een voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester,
secretaris (legal affairs) en een bestuurslid (sporttechnische zaken). Stappen zijn gezet om
een transitie te maken van uitvoerend naar beleidsvormend bestuur. Het bondsbestuur plant
jaarlijks een zelfevaluatie waarvan een schriftelijke rapportage zal worden opgesteld. Het
bondsbestuur vergadert maandelijks met de medewerkers van het bondsbureau waarbij
gewerkt wordt met een standaardagenda waarbij alle kernactiviteiten van de organisatie aan
de orde komen, alsmede de organisatieontwikkeling. Het bondsbestuur doet eens in de twee
jaar de meting Goed Sportbestuur.
Versterken werkorganisatie
In het kader van het versterken van de werkorganisatie is de financiële administratie van
IJshockey Nederland vanaf 2016 uitbesteed aan een extern bureau. Per 1 januari 2017 is de
algemeen secretaris aangesteld als algemeen directeur. De algemeen directeur is
verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van IJshockey Nederland
en geeft leiding aan het professioneel kader waaronder het bondsbureau. Het succesvol
implementeren van het concept ‘IJshockey Nederland is één van diens speerpunten.
Samenwerking met andere (sport)organisaties
In het kader van organisatieontwikkeling zoekt IJshockey Nederland voortdurend
samenwerkingspartners ten einde de ijshockeysport op een hoger plan te brengen.
Voor de uitvoering van het branding- en marketingconcept "IJshockey Nederland" zijn
externe sportmarketingbureaus, een mediapartner en sportmarketing en communicatie
stagiaires ingezet.
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IJshockey Nederland richt zich mede op het intensiveren van de samenwerking met externe
stakeholders. Op nationaal vlak benoemen we: sponsors, media (waaronder gesprekken met
mediapartners om ijshockey weer op tv te krijgen en gesprekken met partners voor live
streams), fans (activiteitenkalender - social media - merchandise), overleggen met de
overheid, overleggen met de ijsbanen, overleggen met collega-sportbonden, een goede
relatie met NOC*NSF. Op internationaal vlak benoemen we: een goede relatie met IIHF en
de contacten met de overige landelijke ijshockeybonden met name om van grote landen
kennis over te nemen.
IJshockey Nederland is sinds september 2017 gehuisvest in Tilburg. In gesprekken
voorafgaande aan de beslissing van het bondsbestuur van IJshockey Nederland en
vertegenwoordigers van de Gemeente Tilburg werd door de gemeente Tilburg de ambitie
uitgesproken om hèt ijshockeycentrum in Nederland te worden. Dit resulteerde in de
verhuizing van zowel het bondsbureau als het nationale ijshockeytrainingscentrum van
Eindhoven naar Tilburg.
Bijscholen bestuurlijke organisaties verenigingen
Ter ondersteuning van het vergroten van de invloedsfeer van verenigingsbestuurders,
bijvoorbeeld op gewenst sportief en respectvol gedrag binnen hun vereniging, kunnen
zelfreflectie en het aanbieden van een instrumentarium effect hebben. Hierbij wordt gefocust
op de richtinggevende en sturende functie van de bestuurder.
Inrichten platforms topcompetities, technische zaken en sportstimulering
IJshockey Nederland kent een technisch platform met de technische coördinatoren van de
clubs en een platform sportstimulering waarin wervingscoördinatoren van de club actief zijn.
De betreffende platforms hebben ieder een duidelijke opdracht. Het technisch platform en
platform sportstimulering worden georganiseerd en inhoudelijk getrokken door de technisch
directeur. De doelstelling van het technisch platform is om te komen tot uniformiteit van
sporttechnisch beleid, waarbij de teamofficials opgeleid zijn en een direct samenspel
plaatsvindt op het gebied van talentherkenning en talentontwikkeling. De doelstelling van het
platform sportstimulering is om zoveel mogelijk ledenwervingsactiviteiten te ondernemen. De
technisch directeur organiseert tevens coachplatforms met bondscoaches en clubcoaches
met als doel uniformiteit in het te volgen sporttechnisch beleid te bewerkstelligen. De
genoemde platforms hebben een functie op kennisdeling van en tussen betrokkenen, een
functie op beleidsvoorbereiding c.q. advisering en een functie op implementatie van beleid.
Doorontwikkelen topcompetities
In het seizoen 2015-2016 zijn IJshockey Nederland en de Koninklijke Belgische IJshockey
Federatie (KBIJF) gestart met een gezamenlijke topcompetitie. Deze competitie heeft in het
seizoen 2016-2017 en 2017-2018 een vervolg gekregen.
Doorontwikkelen jeugdcompetities
In het voorjaarsoverleg van 2017 is de competitieopzet van de jeugdcompetities besproken
waarbij een U19+-, een U16-, de U14- en de U12-competitie in een andere format zijn
vastgesteld.
Versterken vrijwilligersorganisatie
In het kader van het versterken van de vrijwilligersorganisatie wordt gewerkt aan een
handboek voor teambegeleiders van nationale teams.
Zelfanalyse bondsbestuur
In de periode december 2017- maart 2018 heeft het bestuur van IJshockey Nederland een
zelfevaluatie uitgevoerd.
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NOC*NSF geeft in haar ‘startdocument bestuursevaluatie’ (2017) het volgende aan:
Een goed bestuur is bereid om continu in de spiegel te kijken met als doel het functioneren
en presteren van de sportbond te verbeteren. Vandaar de verplichting vanuit NOC*NSF om
een proces van zelfevaluatie op te zetten. Hoe een bestuur dit proces invult is haar eigen
verantwoordelijkheid.
Het bestuur van IJshockey Nederland onderschrijft dit uitgangspunt ten aanzien van
besturen en heeft daarom een zelfevaluatie uitgevoerd. Deze eerste gestructureerde
zelfevaluatie is mede gebaseerd op het genoemde ‘startdocument bestuursevaluatie’ van
NOC*NSF. Na een schriftelijke individuele zelfevaluatie, zijn de resultaten daarvan
gezamenlijk in het bestuur besproken. Deze bespreking heeft geleid tot een actieplan om
enkele relevante thema’s uit de zelfevaluatie aan te pakken. Relevante delen van de
uitkomst van de zelfevaluatie worden besproken met het bureau en gecommuniceerd met
onze achterban en/of NOC*NSF.
Meting Goed Sportbestuur
In december 2016 heeft het bondsbestuur de meting code Goed Sportbestuur ingevuld. De
meting zal opnieuw in 2018 gebeuren.
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BIJLAGE: LEDENAANTALLEN, VERENIGINGEN EN KADER
Ledenaantallen

Tot 18 jaar
Vanaf 18
jaar
Totaal

Vrouwen
2017
2016
2015
196
189
159

2017
1219

Mannen
2016
2015
1223
1209

585

582

781

771

2017
1415

Totaal
2016
1412

2015
1368

547

3846

3795

3685

4431

4377

4232

706

5065

5018

4894

5846

5789

5600

Aantallen verenigingen
2017

2016

2015

2014

2013

2012

IJshockeyclubs

23

22

22

21

16

16

‘Losse’ ijshockeyteams

18

18

19

23

20

22

Totaal

41

40

41

44

36

38

De ijshockeyclubs zijn in Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Enschede,
Geleen, Groningen, Heerenveen, ‘s-Hertogenbosch, Hoorn, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen,
Tilburg, Utrecht en Zoetermeer. (In een aantal plaatsen zijn de activiteiten op het gebied van
top(club)ijshockey in een aparte stichting ondergebracht en het komt voor dat een dergelijke
stichting dan ook apart lid is van IJshockey Nederland.) Naast de genoemde ijshockeyclubs
zijn 18 ‘losse’ (recreatieve) teams als contractant aan IJshockey Nederland verbonden.
In 2016 is een ijshockeyclub in Breda in ontwikkeling gegaan.
Kader (onbezoldigd)
Vrouwen

Mannen

Totaal

2017

2017

2017

Bestuur en commissies landelijk niveau

2

46

48

Besturen verenigingsniveau

20

93

113

Begeleiders nationale teams (excl. bondscoaches)

5

14

19

Scheidsrechters landelijk niveau

4

64

68

Totaal

31

217

248

Bondsbestuur
Ruud VREEMAN

voorzitter

Jan HOPSTAKEN

vicevoorzitter

Arjan van der HORST

penningmeester

Leonidas PAKOS

secretaris/juridische zaken

Robin de VROEDE

bestuurslid sporttechnische zaken
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Bondsbureau
Rob van RIJSWIJK

algemeen directeur (0,5 fte)

Theo van GERWEN

technisch directeur (1,0 fte)

Wilma OLIJHOEK

office manager (1,0 fte)

Sonja van HETEREN

coördinator sport & events (0,26 fte)

Jack HAM

administratief medewerker

Bondscoaches 2016-2017
Chris EIMERS

coach nationaal mannenteam

Mike NASON

assistent-coach nationaal mannenteam

Bohuslav SUBR

videocoach nationaal mannenteam

Joep FRANKE

coach nationaal vrouwenteam

Nancy VAN DER LINDEN

assistent-coach nationaal vrouwenteam

Danny JURGENS

goaliecoach nationaal vrouwenteam

Theo VAN GERWEN

coach Jong Oranje U20

Wil ZWARTHOED

assistent-coach Jong Oranje U20

Chad KAMBEITZ

goaliecoach Jong Oranje U20

Josh MIZEREK

coach Jong Oranje U18

Bob TEUNISSEN

assistent-coach Jong Oranje U18

Chad KAMBEITZ

goaliecoach Jong Oranje U18

Josh MIZEREK

coach Jong Oranje U16

Mike NASON

coach Jong Oranje U16

Patrick DEN OUDEN

goaliecoach Jong Oranje U16

Stefan COLLARD

coach Talententeam U14

Janusz JANIKOWSKI

coach Talententeam U14

Borke ERADES

goaliecoach Talententeam U14

Peter KIERNAN

coach Talententeam U12

Walter VAN GERWEN

coach Talententeam U12

Jasper MAASSEN

goaliecoach Talententeam U12
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Bondscoaches 2017-2018
Doug MASON

coach nationaal mannenteam

Mike NASON

assistent-coach nationaal mannenteam

Bohuslav SUBR

assistent-coach nationaal mannenteam

Josh MIZEREK

assistent-coach nationaal mannenteam

Joep FRANKE

coach nationaal vrouwenteam

Nancy VAN DER LINDEN

assistent-coach nationaal vrouwenteam

Theo van GERWEN

coach Jong Oranje U20

Wil ZWARTHOED

assistent-coach Jong Oranje U20

Theo VAN GERWEN

coach Jong Oranje U18

Alf PHILIPPEN

coach Jong Oranje vrouwen U18

Myrthe MARTENS

assistent-coach Jong Oranje vrouwen U18

Amy-Lynn MOORS

assistent-coach Jong Oranje vrouwen U18

Claudia VAN LEEUWEN

goalie-coach Jong Oranje vrouwen U18

Josh MIZEREK

coach Jong Oranje U16

Mike NASON

coach Jong Oranje U16

Stefan COLLARD

coach Talententeam U14

Janusz JANIKOWSKI

coach Talententeam U14

Borke ERADES

goaliecoach Talententeam U14

Patrick NOBLESSE

coach Talententeam U12

Peter VAN BIEZEN

coach Talententeam U12

Maarten RENTMEESTER

coach Talententeam U12

Jasper MAASSEN

goaliecoach Talententeam U12
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Competitiecommissie
Rob VAN RIJSWIJK

competitieleider BeNe-league/Eerste divisie

Theo VAN GERWEN

competitieleider U19+
competitieleider (U17) U16, U14, U12 en
vrouwendivisie
competitieleider Tweede, Derde, Vijfde en
studentendivisie
competitieleider Vierde divisie, aspiranten en
U10/U8

Marlies GOESSENS
Edward KORT
Sonja van HETEREN
Scheidsrechterscommissie
Onno HOEKSTRA

referee-in-chief

Jan PASSCHIER

lid

Guus SIJMONS

lid (afgetreden in 2017)

Coen HENSING

lid

Dick PASSCHIER

lid

Tuchtcommissie
Mr. M. DIJKSTRA

voorzitter

Mr. F.C.T. DOBBELAAR

vice-voorzitter

H.M. DAME

lid

R.M.U. JONKMANS

lid

W. TAMBOER

lid

Commissie van Beroep
Mr. P.P. ROUSSEAU

voorzitter

Mr. A. LEIJSEN

lid

Mr. J. MANDERS

lid

Mr. W. SCHNITZLER-STRIJBOS

lid

College van Arbiters Lijst A
Mr. J.A. BOERTJES

lid

Mr. J.C. VAN DER HOOFT

lid

Mr. G.J.H. HOUTZAGERS

lid

Mr. W. VAN HULTEN

lid

College van Arbiters Lijst B
A.E.Th. BEULINK

lid

J.P.L. HAM

lid
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Financiële commissie
Ben ROBERS

lid

Harry VLAARDINGERBROEK

lid

Medische commissie

Jean DRIESSEN, MD

voorzitter

Frank BAARVELD

adviseur

Robbert GODDARD

lid

Richard VAN DELFT

lid

Licentiecommissie
Dr. Mr. S.F.H. JELLINGHAUS

voorzitter

D.B.C. CONTZÉ

adviseur

Drs. J. VAN DONGEN

lid

J.A.J. DE GREEF

lid

Toetsingscommissie
Theo VAN GERWEN

lid

Frans Jozef BECX

lid

Ricardo MULLER

lid

Commissie statistiekverwerking
Jan KERKHOF

voorzitter

Ruud BRUIJNESTEIJN

lid

John DEN ENGELSE

lid

Edward KORT

lid

Joeri LOONEN

lid

Marlies GOESSENS

lid

Rennie SCHUURMAN

lid

Geneesmiddelen Dispensatie Sporter-commissie (GDS-commissie)
Ed HENDRIKS

lid

Leo HEERE

lid

Marjon VAN EIJSDEN-BESSELING

lid

Hans IN ’T VEEN

lid

Jan HOOGSTEEN

lid

Hans VORSTEVELD

lid

Edwin GOEDHART

lid

Huib PLEMPER

lid

Hans KEIZER

lid

Hans-Jurgen MAGER

lid
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