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1. INLEIDING
Het meerjaren beleid van de Nederlandse IJshockey Bond is beschreven in het integrale
beleidsplan 2004-2006. Ook het huidige topsportbeleidsplan heeft die einddatum. Het
jaarplan 2005 was de concretisering van het beleid en presenteerde geplande activiteiten
per beleidsterrein of aandachtsgebied. De NIJB onderscheidt de beleidsterreinen
wedstrijdsport, topsport en talentontwikkeling, kaderbeleid en dienstverlening aan
verenigingen. In het beleidsplan 2004-2006 zijn op die terreinen doelstellingen en meerjaren
strategieën geformuleerd. Daarnaast hanteert de NIJB de term aandachtsgebied voor meer
ondersteunende activiteiten: sportiviteit & respect, scheidsrechterszaken, sportmedische
zaken, public relations en marketing en organisatie van evenementen. In dit
activiteitenverslag over 2005 zijn per beleidsterrein of aandachtsgebied telkens eerst de
geplande activiteiten uit het jaarplan 2005 weergegeven. Vervolgens worden de
gerealiseerde activiteiten gepresenteerd. Voor de financiële verslaglegging over 2005 wordt
verwezen naar de jaarrekening die is opgesteld in het door NOC*NSF ontwikkelde format
ISB/V Sport.

2. WEDSTRIJDSPORT
Geplande activiteiten Eredivisie en Eerste divisie
- tweede gedeelte van de competities seizoen 2004-2005 (januari-maart);
- eerste gedeelte van de competities seizoen 2005-2006 (september-december);
- bijeenkomsten met Eredivisie- en Eerste divisie-clubs over evaluatie, stand van zaken,
en toekomst (hele jaar);
- voorlichten van spelers en begeleiders uit de Eredivisie en Eerste divisie over de gevaren
en gevolgen van dopinggebruik, met nadruk op het vernieuwde dopingreglement en de
World Anti-Doping Code (hele jaar);
- het laten uitvoeren van dopingcontroles binnen wedstrijdverband in de Eredivisie en
Eerste divisie (september-december);
- deelname winnaar Eredivisie 2004-2005 en mogelijk verliezend finalist aan de
Continental Cup (september-december).
Geplande activiteiten overige competities
- tweede gedeelte competities seizoen 2004-2005 (januari-maart);
- evaluatie met jeugdclubs seizoen 2004-2005 (mei);
- evaluatie met tweede, derde en vierde divisie-clubs (mei);
- evaluatie met studententeams (mei);
- vooruitblik met jeugdclubs seizoen 2005-2006 (september);
- eerste gedeelte landelijke en regionale competities 2005-2006 voor jeugd in zes
leeftijdscategorieën (circa 70 teams) (oktober-december);
- eerste gedeelte van minimaal vier regionale competities 2005-2006 in de derde en vierde
divisie voor recreatieve ijshockeyers boven de 18 jaar (circa 40 teams) (oktoberdecember);
- eerste gedeelte van studentenijshockeycompetitie 2005-2006.
Gerealiseerde activiteiten wedstrijdsport
De competities 2004-2005 zijn afgerond en die van 2005-2006 gepland. Met
vertegenwoordigers van teams in de diverse competities zijn evaluatie- en planningsbijeenkomsten belegd.
Voor het vierde opeenvolgende jaar is het totaal aantal teams dat deelneemt aan
ijshockeycompetities gestegen (van 132 in 2004 naar 140 in 2005). In de voorgaande jaren zat
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de stijging met name in lagere (recreatieve) competities voor volwassenen. In 2005 zorgt de
jeugd voor het overgrote deel van de stijging (van 43 naar 70 teams).
Amstel Tijgers Amsterdam heeft deelgenomen aan de Continental Cup. In Groep D speelde
het team twee keer gelijk, 2-2 tegen het Franse Grenoble en 3-3 tegen Herning Blue Fox uit
Denemarken, en verloor met 4-5 van het Britse Coventry Blaze.
In 2005 zijn tijdens elf controlemomenten 44 Eredivisiespelers binnen wedstrijdverband door
Dopingcontrole Nederland (DoCoNed) op dopinggebruik gecontroleerd. Daarnaast zijn 10
Eredivisie- en 2 Eerste divisiespelers - allen spelers van het nationale mannenteam of Jong
Oranje U20 - buiten wedstrijdverband gecontroleerd. Drie controles binnen wedstrijdverband
resulteerde in een positieve uitslag. In alle drie de gevallen betrof het (een metaboliet van)
cannabis. (Zie paragraaf 8 voor een totaaloverzicht van dopingcontroles in 2005.)

Aantal competitieteams NIJB
2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002
Eredivisie

6

6

4

5

5

Eerste divisie

7

6

9

8

6

Andere divisies volwassenen

50

50

37

36

35

B(+)-junioren (U19,U18,U17)
(18-,17-,16-jarigen)

9

6

9

9

8

C-junioren (U16, U15)
(15-,14-jarigen)

10

11

11

12

11

D-junioren (U14, U13)
(13-,12-jarigen)

14

11

12

12

11

E-junioren (U12, U11)
(11-,10-jarigen)

14

12

13

12

11

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

13

13

13

13

12

Mini’s (U8)
(7-jarigen en jonger)

13

13

13

13

12

Jeugdrecreanten

4

4

-

-

-

140

132

122

120

113

Totaal
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Kampioenen ijshockey seizoen 2004-2005
Eredivisie

Amstel Tijgers Amsterdam

Bekerwinnaar Eredivisie

Amstel Tijgers Amsterdam

Winnaar Coupe der Lage Landen Eredivisie

Amstel Tijgers Amsterdam

Eerste divisie

Zoetermeer Panters

Winnaar Toekomstbeker

GIJS Grizzlies Groningen 2

Tweede divisie

Smoke Eaters Youngstars Geleen

Derde divisie

Martini North Stars Groningen

Vierde divisie

Hijs Hokij The Old Flames Den Haag

B+-junioren

Tilburg Trappers B+

C-junioren

Tilburg Trappers C

D-junioren

Hijs Hokij Wolves Den Haag D

E-junioren

Amstel Tijgers Amsterdam E

Eredivisie-awards seizoen 2004-2005
Frans Henrichs Bokaal
(meest waardevolle Nederlandse speler)

Tommie Hartogs

Gobel-De Bruyn Trofee
(beste doelverdediger)

Mark McArthur

Wil van Dommelen Trofee
(beste verdediger)

Don Nichols

Jack de Heer Trofee
(topscorer)

Tommie Hartogs

Wim Kuit Trofee
(meest waardevolle scheidsrechter)

Sven Bergman

5

Nederlandse IJshockey Bond
Activiteitenverslag 2005

3. TOPSPORT EN TALENTONTWIKKELING
Geplande activiteiten nationaal mannenteam
- voorbereiding op het 2005 IIHF WK Divisie I groep B in de vorm van trainingen,
interlands en oefenwedstrijden in Nederland (maart-april);
- deelname aan het 2005 IIHF WK Divisie I groep B in Eindhoven, Nederland met als doel
een plaats bij de eerste twee (april);
- off-ice trainingen op basis van individueel programma (mei-augustus);
- trainingen en deelname aan drie Euro Ice Hockey Challenge (EIHC)-toernooien in drie
internationale weken (augustus/september, november en december);
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik, met nadruk
op het vernieuwde dopingreglement en de World Anti-Doping Code;
- het laten uitvoeren van dopingcontroles buiten wedstrijdverband.
Geplande activiteiten nationaal vrouwenteam
- wekelijks centrale (ijs)trainingen op vrijdagavond (januari-maart, september-december);
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen op maandagavond (januari-maart, septemberdecember);
- wekelijks centrale (ijs)trainingen (april-juni, augustus);
- off-ice trainingen op basis van individueel programma (januari-december);
- Challenge Cup met regionale vrouwenselecties en Nederlandse en buitenlandse
vrouwenclubteams (januari-maart, september-december);
- tenminste 15 oefenwedstrijden (inclusief Challenge Cup) (januari-maart, septemberdecember);
- deelname aan het 2005 IIHF WK Vrouwen Divisie II in Asiago, Italië (maart);
- deelname aan een internationaal toernooi (februari of november);
- voorlichten van de speelsters over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik, met
nadruk op het vernieuwde dopingreglement en de World Anti-Doping Code;
- het laten uitvoeren van dopingcontroles buiten wedstrijdverband.
Geplande activiteiten Jong Oranje U20
- deelname aan het IIHF WK U20 Divisie II groep A in Boekarest, Roemenië (januari
2005);
- selectie Jong Oranje U20 2005-2006 (april);
- wekelijks centrale (ijs)trainingen (april-juni en augustus);
- off-ice trainingen op basis van individueel programma (maart-augustus);
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen (september-december);
- tenminste 8 oefenwedstrijden tegen combinatieteams van Eredivisie-clubs (combinatieteams van eerste en tweede team of van eerste team en B+-team) (midweeks in de
periode september-december);
- deelname aan een internationaal toernooi (november);
- trainingsweek in binnen- of buitenland (december);
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik, met nadruk
op het vernieuwde dopingreglement en de World Anti-Doping Code;
- het laten uitvoeren van dopingcontroles buiten wedstrijdverband bij de spelers.
Geplande activiteiten Jong Oranje U18 + U17
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen (januari-maart en september-december);
- wekelijks centrale (ijs)trainingen (april-juni en augustus);
- trainingskamp met (deel van) selectie(s) tijdens schoolvakanties (februari en oktober);
- off-ice trainingen op basis van individueel programma (maart-augustus);
- tenminste 8 oefenwedstrijden met U18-selectie (januari-maart en augustus-december);
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-

tenminste 8 oefenwedstrijden met U17-selectie (januari-maart en augustus-december);
deelname aan het IIHF WK U18 Divisie II groep A in Kothla-Järve, Estland (maart);
selectie Jong Oranje U18 + U17 2005-2006 (april);
deelname van (deel van) selectie(s) als aparte groep op ijshockeyschool in Zoetermeer
(juli);
deelname aan internationaal U17-toernooi in Frankrijk (december);
voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik, met nadruk
op het vernieuwde dopingreglement en de World Anti-Doping Code.

Geplande activiteiten Jong Oranje U16 + U15
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen (januari-maart en september-december);
- wekelijks centrale (ijs)trainingen (april-juni en augustus);
- trainingskamp met (deel van) selectie(s) tijdens schoolvakanties (februari en oktober);
- off-ice trainingen op basis van individueel programma (maart-augustus);
- tenminste 8 oefenwedstrijden met U16-selectie (januari-maart en augustus-december);
- tenminste 8 oefenwedstrijden met U15-selectie (januari-maart en augustus-december);
- deelname van 17 spelers geboren in 1989 (U16) aan HDC (februari);
- deelname aan internationaal U16-toernooi in Tilburg (maart);
- selectie Jong Oranje U16 + U15 2005-2006 (april);
- deelname van (deel van) selectie(s) als aparte groep op ijshockeyschool in Zoetermeer
(augustus);
- deelname van 17 spelers geboren in 1990 (U16) aan HDC (november);
- deelname aan internationaal U16-toernooi in Frankrijk (december).
Geplande activiteiten Talent 2000+
- tweede gedeelte seizoen/schooljaar 2004-2005 op de talentcentra in Groningen, Tilburg
en Nijmegen (januari-juni);
- selectie seizoen/schooljaar 2005-2006 op de talentcentra in Groningen, Tilburg en
Nijmegen (maart-april);
- eerste gedeelte seizoen/schooljaar 2005-2006 op de talentcentra in Groningen, Tilburg
en Nijmegen (september-december);
- deelname van spelers en begeleiders aan het Global Hockey Development Camp van de
IIHF in Finland (juli);
- verder uitwerken en verfijnen van (gemeenschappelijke) selectiemethode, sporttechnisch
raamwerk en talentvolgsysteem (hele jaar);
- verder uitbouwen en verfijnen van de (gemeenschappelijke) organisatie (hele jaar).
Gerealiseerde activiteiten nationaal mannenteam
In de directe aanloop naar het WK - vanaf het einde van de competitie - werd 13 keer
getraind. Nederland speelde twee interlands in en tegen Hongarije (een 0-2 verlies en een 20 winst). In Eindhoven speelde het team 2-2 tegen Roemenië.
Tijdens het 2005 IIHF WK IJshockey Divisie I, groep B in Eindhoven werd de eerste wedstrijd
met 6-3 van Roemenië gewonnen Daarna zorgden gelijke spelen tegen Litouwen (3-3), Italië
(1-1) en Estland (3-3) en een verlies tegen Frankrijk (0-1) ervoor dat het team op de derde
plaats eindigde. Op de wereldranglijst van de IIHF bleef Nederland op plaats 23 staan.
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Eindstand 2005 IIHF WK IJshockey Divisie I, groep B, Eindhoven, Nederland
1. Italië
2. Frankrijk
3. Nederland
4. Estland
5. Litouwen
6. Roemenië

In november 2005 nam het nationale mannenteam deel aan een Euro Ice Hockey Challengetoernooi in Ventspils, Letland. Het team verloor van Oekraïne, Letland en Polen (respectievelijk
met 2-4, 0-5 en 3-4). Wegens (aangekondigde) kortingen op topsportsubsidies, is besloten om
in 2005 maar aan één EIHC deel te nemen.
In 2005 zijn de spelers van het nationale mannenteam hun B-status bij NOC*NSF kwijtgeraakt.
Na een beleidswijziging komen alleen sporten die tot de top 16 in de wereld behoren, nog in
aanmerking voor de B-status. Binnen de ijshockeysport, waar spelers tijdens activiteiten met
het nationale team geen loonderving ontvangen, komt een dergelijke koerswijziging hard aan.
De spelers zijn door de teamarts voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik.
In 2005 zijn in Nederland vier spelers van het nationale mannenteam aan een dopingcontrole
buiten wedstrijdverband onderworpen. Door de internationale ijshockeyfederatie IIHF zijn
tijdens het WK in Nederland (ook) Nederlandse spelers gecontroleerd. Ook die controles zijn
uitgevoerd door DoCoNed. De resultaten van al deze controles waren negatief.
Gerealiseerde activiteiten nationaal vrouwenteam
Het nationale vrouwenteam doorliep een trainings- en wedstrijdprogramma ter voorbereiding
op het WK. Dit programma was in mei 2004 van start gegaan en bestond totaal uit 29
(ijs)trainingen en 15 oefenwedstrijden. Vier trainingen waren onderweg naar het WK tijdens
een driedaags trainingskamp in het Duitse Füssen.
In maart is het 2005 IIHF WK Vrouwen Divisie II gespeeld in Asiago, Italië. Nederland
verloor alle vijf de wedstrijden, met 0-5 van Italië, met 0-6 van Noord-Korea, met 1-7 van
Noorwegen, met 2-3 van Slowakije en met 3-5 van Oostenrijk. Nederland eindigde als
laatste, maar bleef wel op plaats 19 van de wereldranglijst van de IIHF staan.

Eindstand 2005 IIHF WK Vrouwen Divisie II, Asiago, Italië
1. Noorwegen
2. Italië
3. Slowakije
4. Noord-Korea
5. Oostenrijk
6. Nederland

In mei 2005 begon het nationale vrouwenteam een trainings- en wedstrijdprogramma ter
voorbereiding op het WK in 2006. Tot het einde van 2005 trainde het team 18 keer op het ijs
en speelde tien oefenwedstrijden. Daarnaast is in de zomermaanden op individuele basis
een off-ice-programma afgewerkt. Vanaf december speelden drie regionale selecties en een
clubteam uit Geleen in totaal acht wedstrijden om de Vrouwen Challenge Cup.
Net als hun mannelijke collega’s zijn de speelsters van het nationale vrouwenteam in 2005
hun B-status bij NOC*NSF kwijtgeraakt.
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In 2005 zijn de spelers van het nationale vrouwenteam door de paramedische begeleider
voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. In 2005 zijn in Nederland vier
speelsters van het nationale vrouwenteam aan een dopingcontrole buiten wedstrijdverband
onderworpen. In al deze gevallen was de uitslag van de controle negatief.
Gerealiseerde activiteiten Jong Oranje U20
Het WK waar Jong Oranje U20 aan deelnam, vond plaats in januari 2005. De voorbereiding
was vanaf mei 2004 en bestond uit 20 (ijs)trainingen en zes oefenwedstrijden in Nederland.
Tijdens het 2005 IIHF WK U20 Divisie II, groep A, Boekarest, Roemenië won Nederland met
7-2 van Litouwen, met 3-2 van China en met 13-0 van Servië en Montenegro. Het team
verloor met 4-5 van Roemenië en met 2-5 van Japan en eindigde daarmee op de derde
plaats.

Eindstand 2005 IIHF WK U20 Divisie II, groep A, Boekarest, Roemenië
1. Japan
2. Roemenië
3. Nederland
4. China
5. Servië en Montenegro
6. Litouwen

In april 2005 begon Jong Oranje U20 een trainings- en wedstrijdprogramma ter voorbereiding
op het 2006 WK U20 Divisie II. Tot het einde van 2005 stonden de U20’s negen keer op het
ijs voor een centrale training. Ook speelde het team 14 oefenwedstrijden. In de
zomermaanden is op individuele basis een off-ice-programma afgewerkt.
In 2005 zijn de spelers van Jong Oranje U20 door de paramedische begeleider voorgelicht
over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. In 2005 zijn in Nederland acht spelers van
Jong Oranje U20 aan een dopingcontrole buiten wedstrijdverband onderworpen. In al deze
gevallen was de uitslag van de controle negatief.
Gerealiseerde activiteiten Jong Oranje U18 + U17
Jong Oranje U18+U17 doorliep een trainings- en wedstrijdprogramma ter voorbereiding op het
WK. Dit programma was in mei 2004 van start gegaan en bestond totaal uit 25 (ijs)trainingen
en 13 oefenwedstrijden. Zes van die wedstrijden vonden plaats tijdens een internationaal
toernooi in Amiens, Frankrijk.
In maart is het 2005 IIHF WK U18 Divisie II, groep A gespeeld in Kohtla-Jarve, Estland.
Nederland won met 8-0 van Servië en Montenegro, met 11-1 van Zuid-Afrika en met 7-0 van
Spanje. Tegen Zuid-Korea werd met 2-11 verloren en tegen Estland met 2-3. Nederland
eindigde als derde.

Eindstand 2005 IIHF WK U18 Divisie II, groep A, Kohtla-Jarve, Estland
1. Zuid-Korea
2. Estland
3. Nederland
4. Spanje
5. Servië en Montenegro
6. Zuid-Afrika
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In april 2005 begon Jong Oranje U18+U17 een trainings- en wedstrijdprogramma ter
voorbereiding op het 2006 IIHF WK U18 Divisie II. Tot het einde van 2005 trainde het team
16 keer op het ijs en speelde 12 oefenwedstrijden (wederom zes wedstrijden tijdens een
internationaal toernooi in Amiens, Frankrijk). Daarnaast is in de zomermaanden op
individuele basis een off-ice-programma afgewerkt.
In 2005 zijn de spelers van Jong Oranje U18+U17 door de paramedische begeleider
voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik.
Gerealiseerde activiteiten Jong Oranje U16 + U15
Jong Oranje U16+U15 doorliep een trainings- en wedstrijdprogramma ter voorbereiding op het
internationale Chris Verwijst Tilburg U16-toernooi. Dit programma was in april 2004 van start
gegaan en bestond totaal uit 24 (ijs)trainingen en 40 oefenwedstrijden. Zeven van die
wedstrijden waren tijdens een internationaal toernooi in Rouen, Frankrijk.
In maart tijdens het sterk bezette Chris Verwijst Tilburg U16-toernooi, won Nederland met 3-2
van een Japans clubteam. Tegen Slovenië verloor het team met 1-12, tegen Engeland met
0-6 en tegen Zwitserland met 1-10.

Eindstand Internationaal Chris Verwijst Tilburg U16-toernooi 2005
1. Zwitserland
2. Slovenië
3. Tilburg Trappers
4. Oostenrijk
5. Engeland
6. Hongarije
7. Nederland
8. Aomori (Japan)

Het trainings- en wedstrijdprogramma van april tot het einde van 2005 bestond uit 17
(ijs)trainingen en 14 oefenwedstrijden. Daarnaast is in de zomermaanden op individuele basis
een off-ice-programma afgewerkt.
In februari namen 17 U16-spelers - lichting seizoen 2004-2005 - deel aan een Hockey
Development Camp (HDC) in Eindhoven Naast Nederland deden Groot-Brittannië,
Noorwegen en Oostenrijk mee. Tevens was een aantal Belgische spelers uitgenodigd. Ook
van de U16-lichting van het seizoen 2005-2006 gingen 17 spelers naar een HDC. In
november in Noorwegen (Hamar) deden naast het gastland en Nederland, Groot-Brittannië
en België mee.

Naar een Hockey Development Camp (HDC) komen (doorgaans) vier landen met 17
spelers, twee coaches, een teammanager, een equipment manager en twee (jonge)
scheidsrechters. De spelers uit de vier landen worden verdeeld over vier teams. Deze
internationaal samengestelde teams doorlopen een programma dat bestaat uit
(ijs)trainingen, wedstrijden en activiteiten buiten het ijs. Ieder team heeft een vast
begeleidingsteam afkomstig uit één van de deelnemende landen. Het gastland levert een
goalie-coach en de (para)medische begeleiding is centraal geregeld. Er is een (gedeeltelijk)
separaat programma voor de scheidsrechters, de coaches en voor de overige
teambegeleiders. Namens de IIHF zijn coach- en referee-instructors uit topijshockeylanden
aanwezig.
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Zes U16-spelers hebben deelgenomen aan het tweejaarlijkse Global Hockey Development
Camp van de IIHF in Finland.
In 2005 zijn de spelers van Jong Oranje U16+U15 door de paramedische begeleider
voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik.
Gerealiseerde activiteiten Talent 2000+
In 2005 is het talentontwikkelingsprogramma Talent 2000+ zijn vijfde seizoen ingegaan (in
Groningen, als de pilot wordt meegerekend, zelfs het zesde seizoen). In Amsterdam,
Groningen, Nijmegen en Tilburg doorlopen ijshockeytalenten van 12 tot 19 of 21 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 zijn voor de
opleiding van doelverdedigers. Spelers plaatsen zich voor Talent 2000+ via een
selectieprocedure. De ijstrainingen zijn overdag en op doordeweekse dagen (‘s avonds
wordt bij een club getraind en in het weekeinde wordt daar gespeeld).
In Amsterdam zijn Topsport Amsterdam, waarvan het Olympisch Steunpunt Amsterdam een
onderdeel uitmaakt, en de LOOT-school het Calandlyceum nauw betrokken bij Talent
2000+.
Het Olympisch Steunpunt Noord Nederland steekt al een aantal jaren veel tijd en energie in
het talentcentrum in Groningen, onder meer bij de ontwikkeling seizoen- en
meerjarenplannen. Daarnaast voert het steunpunt een belangrijk deel van de administratie
en verzorgt het de ondersteuning en begeleiding van de talenten. Op dit laatste punt vindt
afstemming plaats met de LOOT-school het Rölingcollege en de overige deelnemers aan
het topsportonderwijsplatform in Groningen (begin 2001 opgericht: naast het Rölingcollege
bestaat dit platform uit twee VMBO-scholen, de Hanze Hogeschool en de Rijksuniversiteit
Groningen).
Een groot aantal deelnemers aan het talentcentrum in Nijmegen gaat naar school op het
Stedelijk Scholengemeenschap Nijmegen (SSGN). Dit is geen LOOT-school, maar een
zogeheten Olympisch Steunpunt-school: een school die zich in samenwerking met het
Olympisch Steunpunt Gelderland heeft toegelegd op het faciliteren van toekomstige
topsporters. Het SSGN werkt op dit gebied samen met het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen
en de afdeling VMBOKB van het Canisius College. Voor de talenten en voor het
talentcentrum zijn op alle drie de scholen speciale aanspreekpersonen. Sociaalmaatschappelijke begeleiding op het raakvlak school en sport vindt plaats door de
aanspreekpersonen op de verschillende scholen. Sportmedische begeleiding wordt
gecoördineerd vanuit het Olympische Steunpunt Gelderland.
In tegenstelling tot in Amsterdam, Groningen en Nijmegen beschikte Tilburg niet over een
LOOT-school of een andere school met faciliteiten voor aankomende topsporters. De NIJB
heeft het initiatief genomen om in Tilburg een structuur te verwezenlijken die de combinatie
school en topsport mogelijk maakt. Daartoe is contact gezocht met het Koning Willem II
College, de voetbalclub Willem II en de hockeyclub Tilburg. Later is daar de Stichting
Educatie en Beroepsonderwijs bijgekomen. Er is een projectgroep opgericht die is
voorgezeten door een vooraanstaand plaatselijk ondernemer. Vertegenwoordigers van de
gemeente Tilburg hebben de bijeenkomsten van de projectgroep bijgewoond. De
werkzaamheden van de projectgroep hebben in november 2000 geleid tot de oprichting van
de stichting Topsportopleiding Tilburg. Het stichtingsbestuur heeft inmiddels een fulltime
coördinator topsportopleiding aangesteld. Deze heeft onder meer tot taak:
- toe te zien dat het stichtingsbestuur, de onderwijsinstellingen en de talentcentra voor
verschillende sportdisciplines met elkaar in overleg zijn en blijven;
- zorg te dragen voor de organisatorische aspecten die het samengaan van school en
topsport met zich mee brengen;
- het opzetten van een talentvolgsysteem dat de ontwikkeling van de talenten op school en
in de sport registreert.
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In het beginstadium van het project is contact gezocht met het Olympisch Steunpunt NoordBrabant. Dit heeft toen echter niet geleid tot (actieve) deelname van het steunpunt aan het
(deel)project Topsportopleiding Tilburg. Inmiddels zijn er hernieuwde contacten met het
Olympisch Steunpunt.
Doordat de NIJB 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.
Vier van de zes U16-spelers die hebben deelgenomen aan het tweejaarlijkse Global Hockey
Development Camp van de IIHF in Finland, zijn actief op een talentcentrum.

Deelnemers Talent 2000+
2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

2001-2002

Groningen

41

38

44

38

45

Nijmegen

21

20

18

21

15

Tilburg

33

25

24

20

16

Amsterdam

10

7

-

-

-

Totaal

105

90

86

73

76

Deelnemers Talent 2000+ in nationale juniorenselecties
2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

2001-2002

Groningen

11

16

9

6

7

Nijmegen

6

4

3

7

4

Tilburg

14

17

16

6

-

Amsterdam

5

4

-

-

-

Totaal

36

41

28

18

11

4. KADERBELEID
Geplande activiteiten
- bijscholing van coaches nationale teams tijdens coachplatform (hele jaar);
- bijscholing van coaches nationale teams tijdens HDC’s (februari en oktober-november);
- bijscholing teammanagers en equipment managers tijdens HDC’s (februari en oktobernovember);
- aanbieden diverse modules van de cursussen trainer/coach en teambegeleider (mei en
september);
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-

bijscholen (club)trainers en (club)begeleiders van spelers tot tien jaar in het kader van
het Learn to Play (LTP)-programma (hele jaar);
bijscholen jeugd(club)trainers, jeugd(club)coaches en (club)bestuurders (februari, april
en september);
scholen en bijscholen (club)scheidsrechters (hele jaar);
scholen en bijscholen andere wedstrijdofficials (hele jaar);
scholen en bijscholen van lokale (scheidsrechter-)supervisors (hele jaar);
aanbieden LTP-lesmateriaal via nijb.nl (hele jaar);
aanbieden leerdoelen en oefenstof voor 11- tot 20-jarigen via nijb.nl (hele jaar).

Gerealiseerde activiteiten
Het coachplatform is in 2005 zes keer bij elkaar gekomen. Ook in 2005 zijn tijdens het
coachplatform onderdelen van de opleiding Coach Level 1 en Level 2 gegeven. Docenten
waren onder meer de bondscoach en de sportcoördinator. De Level 1-cursus is in 2005
afgesloten. Voor de coaches die al eerder met succes een coachopleiding doorliepen, zijn
de betreffende onderwerpen in het kader van bijscholing behandeld. In Dordrecht is in de
tweede helft van 2005 een cursus voor teambegeleiders georganiseerd.
Tijdens twee regionale IIHF Hockey Development Camps (HDC’s) - één in Nederland en één
in Noorwegen - zijn vijf coaches, drie andere teambegeleiders en vier jonge scheidsrechters
geschoold en bijgeschoold. Vanuit Nederland hebben in de zomer van 2005 acht personen
deelgenomen aan het tweejaarlijkse Global Hockey Development Camp van de IIHF in
Finland (met meer dan 400 deelnemers uit 51 landen). Gedurende een week zijn zij op hun
specifieke terrein bijgeschoold door instructeurs uit topijshockeylanden (zie overzicht voor de
deelnemers).
In Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Groningen, ’s-Hertogenbosch en Utrecht zijn
opleidingsactiviteiten verzorgd voor lokale scheidsrechters. Er zijn vier landelijke
bijscholingen voor scheidsrechters georganiseerd: in Eindhoven, Groningen, Leiden en
tijdens het scheidsrechtersweekend in Zoetermeer. Verder was er een landelijke bijscholing
voor scheidsrechterscoördinatoren van clubs en een landelijke opleiding voor supervisors
(beiden in Utrecht).

Deelnemers regionaal U16 HDC Eindhoven (februari)
Henk Keijzer
Nicky Rohde
Marijn den Dulk
Jane Briggs
Rob Schreuders
Jeroen Ruiter (Leiden)
Bianca Schipper (Groningen)
Danny Jurgens
Pieter Bakker
Larry Sacharuk

coach
coach
coach
teammanager
equipment manager
scheidsrechter
scheidsrechter
National Association goalie coach
National Association referee instructor
National Association coach instructor
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Deelnemers regionaal U16 HDC Hamar, Noorwegen (oktober)
John van Sloun
Hans Marcelis
Frans van Rooijen
Ad Staats
Jeffrey den Ridder (Zoetermeer)
Jeroen Ruiter (Leiden)

coach
coach
teammanager
equipment manager
scheidsrechter
scheidsrechter

Deelnemers Global HDC Vierumäki, Finland (juli)
Robb Serviss
Louis Maas
Henri van Horrik
Arnoud van Berkel
Hans van Rijssel
Hans Marcelis
Danny Jurgens
Ramon Sterkens (Tilburg)

coach
teammanager
equipment manager
referee-in-chief
coaching director
Learn To Play instructor
goalie coach
scheidsrechter

5. DIENSTVERLENING AAN VERENIGINGEN
Geplande activiteiten
- evalueren, aanpassen en verder invoeren van een volledige online competitie- en
ledenadministratie (hele jaar);
- beschikbaar stellen LTP- en ander materiaal voor trainers, coaches en teambegeleiders;
- beschikbaar stellen van meer informatie over de organisatie NIJB, het beleid van de
NIJB en de geschiedenis van de NIJB (hele jaar);
- ondersteunen clubs bij het invoeren van het LTP-programma (hele jaar);
- samen met de jeugdverenigingen en de VKN (Vereniging Kunstijsbanen Nederland)
uitvoeren van een zogenoemd BOS-project.
Gerealiseerde activiteiten
De (web based) online competitie- en ledenadministratiesystemen die ‘achter nijb.nl
draaien’, zijn op diverse punten verder ingevoerd en/of verbeterd. Verder is er meer
informatie over beleid en geschiedenis beschikbaar op de website. Het is echter (nog) niet
gelukt om ook (les)materiaal voor trainers, coaches en teambegeleiders op het net te
krijgen. Dit materiaal is wel op het bondsbureau op te vragen en een aantal verenigingen
heeft dat gedaan.
De NIJB heeft begin 2005 bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
een projectaanvraag onder de subsidietitel Learn to Play ingediend. Het doel van dit project
is om de verenigingen die bij het project betrokken zijn sterker te maken en een positieve
impuls te geven. Dit project dient constructief bij te dragen aan het verminderen van (sporten bewegings)achterstanden bij de Nederlandse jeugd. Het biedt gemeenten de kans om
inhoud te geven aan projecten die worden georganiseerd in het kader van de samenwerking
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tussen scholen en sportverenigingen, oftewel de BOS-impuls (Buurt, Onderwijs, Sport). Door
verenigingen te versterken, kunnen deze vervolgens samenwerken met andere partijen
binnen BOS-trajecten. Binnen het project wordt aangesloten op het schoolschaatsenprogramma van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB). Samen met
anderen gaan ijshockeyverenigingen lagere schooljeugd op een laagdrempelige manier
kennis laten maken met de verschillende vormen van schaatsen in het algemeen en
ijshockey in het bijzonder. De projectaanvraag is gehonoreerd en de NIJB heeft NOC*NSF
SportAssist ingehuurd voor de implementatie. In de tweede helft van 2005 is de uitvoering
gestart in Amsterdam, Eindhoven en Groningen. In 2006 is daar Nijmegen bijgekomen.

6. SPORTIVITEIT & RESPECT
Geplande activiteiten
- uitvoeren van het actieplan sportiviteit & respect (hele jaar).
Gerealiseerde activiteiten
Tijdens het WK in april in Eindhoven heeft de NIJB voor de ijshockeyverenigingen een
congres over sportiviteit & respect georganiseerd. Sprekers waren medewerkers van de
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), NOC*NSF, de IIHF en de NIJB. Ingehuurde
acteurs hebben rollenspellen over het thema verzorgd.
NOC*NSF SportAssist heeft daarna een actieplan sportiviteit & respect opgezet en is (in
opdracht van de NIJB) bij een viertal verenigingen een ondersteuningstraject opgestart.

7. SCHEIDSRECHTERSZAKEN
Geplande activiteiten
- actieve scouting toekomstige topscheidsrechters (hele jaar);
- actieve werving van (club)scheidsrechters (hele jaar);
- actieve ontwikkeling aankomende (top)scheidsrechters, onder meer door deelname aan
HDC’s (februari en oktober/november);
- organiseren van drie (regionale) voorlichtingsdagen voor jeugdspelers, jeugdcoaches,
jeugdbegeleiders en clubscheidsrechters (oktober-december);
- scholen en bijscholen (club)scheidsrechters (hele jaar);
- scholen en bijscholen van lokale (scheidsrechter-)supervisors (hele jaar).
Gerealiseerde activiteiten
De scheidsrechterscommissie heeft actief gewerkt aan de ontwikkeling van toekomstige
topscheidsrechters. De mogelijkheden die daartoe bestaan vanuit de IIHF, zijn optimaal
aangewend. In 2005 hebben vijf verschillende jonge talentvolle scheidsrechters tijdens een
Hockey Development Camp een intensief programma gevolgd (zie overzichten in paragraaf
4). De in paragraaf 4 genoemde scheidsrechtersopleidingen zijn georganiseerd en
uitgevoerd door de scheidsrechterscommissie.
Op het HDC in Eindhoven was de voorzitter van de scheidsrechterscommissie Arnoud van
Berkel namens de internationale ijshockeyfederatie IIHF actief als referee instructor. Ook
was hij voor de IIHF supervisor tijdens een WK in Roemenië. Negen Nederlandse
scheidsrechters zijn door de IIHF ingezet tijdens WK’s en andere evenementen (zie
overzicht internationale aanwijzingen). Debbie Hengst nam op uitnodiging van USA Hockey
deel aan een trainingskamp voor vrouwelijke scheidsrechters in Amerika.
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Internationale aanwijzingen in 2005
Arnoud van Berkel (IIHF-supervisor)
Ruud van Baast (referee)
Sven Bergman (referee)
Jeroen v.d. Berg (linesman)
Marco Coenen (linesman)
Debbie Hengst (referee)
Joep Leermakers (linesman)
Ilse Robben (linesperson)
Bianca Schipper (linesperson)
Roger v.d. Waarden (linesman)

2005 IIHF WK U20 Divisie II, groep A, Roemenië
2005 IIHF WK U18 Divisie II, groep B, Bulgarije
2005 IIHF WK Divisie II, groep A, Kroatië
Tweede ronde Continental Cup, groep C, Letland
2005 IIHF WK U18 Divisie III, Bulgarije
2005 IIHF WK U18, Tsjechië
2005 IIHF WK Vrouwen Divisie I, Zwitserland
Voorronde Europa Cup Vrouwen, Estland
2005 IIHF WK Divisie I, Groep B, Nederland
2005 IIHF WK Vrouwen, Zweden
Finale Europa Cup Vrouwen, Zweden
2005 IIHF WK Vrouwen Divisie III, Zuid-Afrika
Voorronde Europa Cup Vrouwen, Hongarije
2005 IIHF WK Divisie I, Groep B, Nederland

8. SPORTMEDISCHE ZAKEN
Geplande activiteiten
- voorlichting gevaren en gevolgen dopinggebruik spelers nationale teams met de nadruk
op het vernieuwde NIJB- en IIHF-dopingreglement en de World Anti-Doping Code
(tijdens de voorbereidingsfasen van de verschillende teams);
- voorlichting gevaren en gevolgen dopinggebruik spelers Eredivisie en Eerste divisie, met
de nadruk op het vernieuwde dopingreglement en de World Anti-Doping Code
(september-oktober).
Gerealiseerde activiteiten
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 Eredivisie en Eerste divisie bestond uit het beschikbaar stellen van het
dopingreglement en de dopinglijst aan de medische en paramedische begeleiders van de
clubs. Net als in 2004, is in 2005 ook nog eens nadrukkelijk gewezen op de verschillen
tussen het vernieuwde - op de World Anti-Doping Code gebaseerde - dopingreglement en
het ‘oude’ reglement. Onder meer dat nu binnen de NIJB ook op ‘softdrugs’ wordt
gecontroleerd. Het vernieuwde dopingreglement en de daarbij behorende bijlagen zijn op
nijb.nl in te zien en te downloaden.
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Dopingcontroles 2005
aantal controlemomenten

aantal controles

Binnen wedstrijdverband
Eredivisie

11

44

Buiten wedstrijdverband
Nationaal mannenteam
Nationaal vrouwenteam
Jong Oranje U20

3
4
7

4
4
8

Totaal

25

60

9. PUBLIC RELATIONS EN MARKETING
Geplande activiteiten
- vermarkten 2005 IIHF WK IJshockey Divisie I, groep B (januari-maart);
- vermarkten Euro Ice Hockey Challenge-toernooi 2005 (januari-augustus);
- vermarkten bekerfinaleweekeinde 2005-2006 (september-december);
- continuering rubriek ‘Vraag het de voorzitter van de NIJB’ op ijshockey.com (hele jaar);
- verder uitbreiden informatievoorziening via de website nijb.nl (hele jaar).
Gerealiseerde activiteiten
Het 2005 IIHF WK IJshockey Divisie I, groep B en het bekerfinaleweekeinde 2005-2006 zijn
vermarkt. Het in de tweede helft van 2005 geplande Euro Ice Hockey Challenge-toernooi is
verplaatst naar februari 2006. De bekerfinale werd met een winst voor de deelnemende
clubs en NIJB afgesloten. Op het WK is een klein verlies geleden.
Tijdens het WK is Tricorp Workwear als nieuwe hoofdsponsor van de NIJB gepresenteerd.
De hoofdsponsor stond tijdens het WK op de helmen en mouwen van de spelers van het
nationale team. De NIJB had daarvoor de rechten van marketingpartner van de IIHF
gekocht. Vanaf het begin van het seizoen 2005-2006 is Tricorp Workwear ook naamgever
van de eredivisie. Het bedrijf staat op de boarding bij alle eredivisieclubs en op de beide
mouwen van alle eredivisiespelers.
Samen met een gerenommeerd sportmarketingbureau is in de eerste maanden van 2005
onder de werktitel Studio Sport League hard gewerkt aan een partnership tussen Studio
Sport en de basketbal-, hockey-, honkbal-, volleybal- en ijshockeybond. Het doel was om 52
weken per jaar twee keer per week in een heldere programmering samenvattingen van de
competities van deze vijf sporten uit te zenden. Het is erg jammer dat de NIJB, toen
NOC*NSF de besprekingen overnam, bij het uiteindelijke resultaat (De Finalemaand) geen
partij was.
De rubriek ‘Vraag het de voorzitter’ op ijshockey.com is gecontinueerd. Deze website trekt
20.000 unieke bezoekers per maand. Het aantal (niet-unieke) bezoekers per week is 20.000.
De website nijb.nl trekt 15.000 unieke bezoekers per maand. Het aantal (niet-unieke)
bezoekers per week is 12.000.
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10. ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN
Geplande activiteiten
- organisatie bekerfinaleweekeinde Eredivisie in Eindhoven (januari);
- organisatie Hockey Development Camp in Eindhoven (februari);
- organisatie 2005 IIHF WK IJshockey Divisie I, groep B in Eindhoven (april)
- organisatie 2005 Euro Ice Hockey Challenge-toernooi (september, november of
december).
Gerealiseerde activiteiten
Het bekerfinaleweekeinde, het Hockey Development Camp en het 2005 IIHF WK IJshockey
Divisie I, groep B zijn succesvol georganiseerd. Het geplande Euro Ice Hockey Challengetoernooi is verschoven naar februari 2006.
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BIJLAGE: LEDENAANTALLEN, VERENIGINGEN EN KADER

Ledenaantallen NIJB
Vrouwen

Mannen

Totaal

2005

2004

2003

2005

2004

2003

2005

2004

2003

Tot 18 jaar

131

134

97

1420

1452

1371

1551

1586

1468

Vanaf 18 jaar

410

468

225

3676

3302

2421

4086

3770

2646

Totaal

541

602

322

5096

4754

3792

5637

5356

4114

Aantallen verenigingen NIJB
2005

2004

2003

2002

2001

IJshockeyclubs

16

13

13

13

12

‘Losse’ ijshockeyteams

19

32

21

22

24

Totaal

35

35

33

35

36

De ijshockeyclubs bevinden zich in Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Drachten, Eindhoven,
Enschede, Etten-Leur/Breda, Geleen, Groningen, Heerenveen, ‘s-Hertogenbosch, 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 de NIJB. Hier is een dergelijke constructie
echter als één ijshockeyclub geteld.) Naast de genoemde ijshockeyclubs zijn 19 ‘losse’
(recreatieve) teams als contractant aan de NIJB verbonden.
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Kader NIJB (onbezoldigd)
Vrouwen

Mannen

Totaal

2005

2005

2005

Bestuur en commissies landelijk niveau

4

30

34

Besturen verenigingsniveau

25

121

146

Begeleiders nationale teams*

3

16

19

Scheidsrechters landelijk niveau

6

46

52

Totaal

38

213

251

* Exclusief bondscoaches
Bondsbestuur
J.A.J. de Greef
A.J.J.C. van Berkel
E. Euverman
W.A.G. Viguurs

voorzitter (herkozen 02-12-2004)
lid (herkozen 02-12-2004)
lid (herkozen 02-12-2004)
lid (afgetreden 01-12-2005)

Bondsbureau
Henk Hille
Wilma Olijhoek
Hans van Rijssel
Liesbeth Olijhoek

directeur (1,0 fte)
directiesecretaresse (1,0 fte)
sportcoördinator (1,0 fte)
administratief medewerker (0,1 fte)

Bondscoaches
D.A. Mason
R. Gosselin
A. Jacobs
T. Hartogs
V.J. Sochor
R.P. de Wilde
M.A.J. Simons
Mevrouw M.B.H. Pepels
R. Serviss
D. Jurgens
H. Stoer
J. Stoer
J. Bruijsten
N.G.M. van den Broek
J.N.M. Marcelis
J.M.G.M. van Sloun

coach nationaal mannenteam
assistent-coach nationaal mannenteam
assistent-coach nationaal mannenteam
assistent-coach nationaal mannenteam
goalie-coach nationaal mannenteam
coach nationaal vrouwenteam
coach nationaal vrouwenteam
coach nationaal vrouwenteam
coach U20+U19
coach U20+U19 / goalie-coach U16+U15
coach U18+U17
coach U18+U17
goalie-coach U18+U17
coach U16+U15
coach U16+U15
coach U16+U15
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Competitiecommissie
J.A.J. de Greef
H. Hille
E. Euverman

voorzitter
secretaris
lid

Scheidsrechterscommissie
A. van Berkel
R. Theunissen
Mevrouw W. van de Krol
J. van Gool
A.H. Sijmons

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
lid
lid

Tuchtcommissie
Mr. M. Dijkstra
Mr. G.J.H. Houtzagers
Mr. F.C.T. Dobbelaar
R.M.U. Jonkmans
H.M. Dame
W. Tamboer

voorzitter
plaatsvervangend voorzitter
vice-voorzitter
lid, interim-secretaris
lid
lid

Commissie van beroep
Mr. G.A.F. Brizzi
E.F. Zaalberg van Zelst
J. Bles
Jhr. Mr. P.R. Feith
Mr. R.P.M.J. Rijppaert

voorzitter
secretaris
lid
lid
lid

College van arbiters
Lijst A
Mr. J.A. Boertjes
Mr. J.C. v.d. Hooft
Mr. G.J.H. Houtzagers
Mr. W. van Hulten
Lijst B
A.E.Th. Beulink
J.P.L. Ham
M.J.W. Tacke
Financiële commissie
B. Robers
J.H.N. Vollebregt

lid
lid

Medische commissie
F. Baarveld
R. de Groot
M. Sanchez Horneros

voorzitter
lid (tot 30-06-2005)
lid

Dopingcontrolecommissie
J.A.J. de Greef
H. Hille
F. Baarveld

voorzitter
secretaris
lid
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Commissie geneesmiddelen dispensatie sporter
Dr. Frits Kessel
voorzitter
Dr. Edwin Goedhart
lid
Dr. Leo Heere
lid
Dr. Hans Vorsteveld
lid
Dr. Huib Plemper
lid
Commissie statistiekverwerking
J. Kerkhof
voorzitter
R. Bruijnesteijn
lid
R. Herregraven
lid
J. Loonen
lid
Mevrouw M.B.H. Pepels
lid
J.M. Ruiter
lid
Mevrouw D. Schumans
lid
Mevrouw R. Schuurman
lid
R. Tellers
lid
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