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1. INLEIDING
Het meerjarenbeleid van de Nederlandse IJshockey Bond was beschreven in het integrale
beleidsplan 2004-2006. Ook het topsportbeleidsplan liep tot en met 2006. Het jaarplan 2006
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 waren 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, de organisatie van evenementen, planning en
verantwoording, reglementen en samenwerking. In dit activiteitenverslag over 2006 zijn per
beleidsterrein of aandachtsgebied telkens eerst de geplande activiteiten uit het jaarplan
weergegeven. Vervolgens worden de gerealiseerde activiteiten gepresenteerd. Omdat 2006
het laatste jaar van een beleidscyclus was, eindigt het activiteitenverslag met een korte
evaluatie van de afgelopen beleidsperiode.
Het kalenderjaar 2006 is met een positief saldo van EUR 107.553 afgesloten en dat is bijna
EUR 47.000 meer dan begroot. Het begrote positieve saldo - EUR 61.079 - was nodig om in
2006 een (langlopende) lening bij de internationale ijshockeyfederatie IIHF af te lossen en
om zo voor de eerste keer sinds 2000 weer op een positief eigen vermogen te komen. Voor
die aflossing is de vierjaarlijkse Olympic Solidarity-bijdrage van de IIHF aangewend. Deze
bijdrage bedroeg EUR 67.000 (begroot op EUR 63.000). Met betrekking tot de exploitatie
van 2006 was de begroting 2006 dus eigenlijk een nulbegroting. Het extra positieve resultaat
van EUR 47.000 is het gevolg van het doorvoeren van bezuinigingen. Zoals bekend is de
NIJB één van de sportbonden die zwaar is getroffen na het beëindigen van (structurele)
subsidies vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de
herverdeling van Lotto-gelden binnen NOC*NSF. Overgangsmaatregelen die per definitie
eindig zijn en de (voortdurende) onzekerheid over een aantal andere subsidies, maakt de
1
(structurele) bezuinigingen in 2006 noodzakelijk. In de komende jaren zal er nog meer
bezuinigd moeten worden of zullen extra alternatieve inkomsten moeten worden gevonden.
Voor de (verdere) financiële verslaglegging wordt verwezen naar de jaarrekening 2006, die
is opgesteld in het door NOC*NSF ontwikkelde format ISB/V Sport. Daar waar van
toepassing wordt in het activiteitenverslag verwezen naar kostendragers zoals die in de
jaarrekening zijn opgenomen.

1

In het kader van een overgangsregeling binnen de Lotto is in de exploitatie van 2006 EUR 75.324 opgenomen.
In 2007 gaat dat bedrag naar EUR 39.911 en in 2008, het laatste jaar van deze regeling, naar EUR 4.499.
Verder komt de VWS-subsidie voor topsportbeleid van EUR 36.328 - in te zetten voor de hoogwaardige
begeleiding van de nationale teams - in 2007 te vervallen. De NIJB wordt daar in 2007 en 2008 mogelijk
(gedeeltelijk) voor gecompenseerd vanuit de Lotto. Tenslotte bestaat er nog onduidelijkheid over de VWSsubsidie voor talentherkenning- en ontwikkeling (zie hierover paragraaf 3 van dit verslag).
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2. WEDSTRIJDSPORT
Geplande activiteiten Eredivisie en Eerste divisie
- tweede gedeelte van de competities seizoen 2005-2006 (januari-maart);
- eerste gedeelte van de competities seizoen 2006-2007 (september-december);
- bijeenkomsten met Eredivisie- en Eerste divisieclubs over evaluatie, stand van zaken en
toekomst (hele jaar);
- uitbreiding van de eredivisie van 6 naar 10 of 11 teams met ingang van seizoen 20062007 (september-december);
- 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 2005-2006 en mogelijk verliezend finalist aan de
Continental Cup (september-december).
Geplande activiteiten overige competities
- tweede gedeelte competities seizoen 2005-2006 (januari-maart);
- evaluatie met jeugdclubs seizoen 2005-2006, met daarbij speciale aandacht voor een
mogelijke herindeling van de twee ‘oudste’ leeftijdscategorieën bij de junioren (mei);
- evaluatie met tweede en derde divisieclubs (mei);
- evaluatie met studententeams (mei);
- vooruitblik met jeugdclubs seizoen 2006-2007 (september);
- eerste gedeelte landelijke en regionale competities 2006-2007 voor jeugd in zes
leeftijdscategorieën (circa 70 teams) (oktober-december);
- eerste gedeelte van minimaal vier regionale competities 2006-2007 in de tweede en
derde divisie voor recreatieve ijshockeyers boven de 18 jaar (circa 40 teams) (oktoberdecember);
- eerste gedeelte van twee studentenijshockeycompetities 2006-2007.
Gerealiseerde activiteiten wedstrijdsport
De competities 2005-2006 zijn afgerond en die van 2006-2007 gepland. Met vertegenwoordigers van teams in de diverse competities zijn evaluatie- en planningsbijeenkomsten
belegd. Na in december 2005 al aandacht te hebben besteed aan de halve finales in de
bekercompetitie, zond de NOS in 2006 samenvattingen uit van de bekerfinale en de playoffs in de Eredivisie (zie verder paragraaf 9). Met ingang van de competitie 2006-2007 is de
leeftijdsindeling en de competitieopzet bij een aantal juniorencompetities gewijzigd. De NIJB
kent nu een U20-, U17-, U14-, U12-, welpen- (U10) en minicompetitie (U8). Bij U12, welpen
en mini’s zijn er aangepaste spelregels. De kampioen van de Eredivisie, Nijmegen
Emperors, heeft om financiële redenen niet deelgenomen aan de Continental Cup.
In 2006 zijn tijdens zes controlemomenten 25 eredivisiespelers binnen wedstrijdverband door
de Dopingautoriteit op dopinggebruik gecontroleerd. Eén speler is onderworpen aan een
vervolgcontrole. Daarnaast zijn 16 spelers uitkomende in de Eredivisie, Eerste divisie en/of
U20-competitie - allen spelers van het nationale mannenteam of Jong Oranje U20 - buiten
wedstrijdverband gecontroleerd (zie paragraaf 8 voor een totaaloverzicht van dopingcontroles
in 2006).
De baten en lasten die (direct) betrekking hebben op het beleidsterrein wedstrijdsport staan in
de bijlagen A en B van de jaarrekening 2006 onder de kostendrager ‘wedstrijdsport’ in de
kolommen ‘bekerfinale’ en ‘competities’.

4

Nederlandse IJshockey Bond
Activiteitenverslag 2006

Aantal competitieteams NIJB
2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003
Tricorp Workwear Eredivisie

6

6

6

4

5

Eerste divisie

6

7

6

9

8

Andere divisies volwassenen

42

50

50

37

36

U20
(19-,18-,17-jarigen)
B(+)-junioren (U19,U18,U17)
(18-,17-,16-jarigen)

7
9

6

9

9

U17
(16-,15-,14-jarigen)
C-junioren (U16,U15)
(15-,14-jarigen)

11
10

11

11

12

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

14

14

11

12

12

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

14

14

12

13

12

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

13

13

13

13

13

Mini’s (U8)
(7-jarigen en jonger)

13

13

13

13

13

Jeugdrecreanten

6

4

4

-

-

132

140

132

122

120

Totaal
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Kampioenen ijshockey seizoen 2005-2006
Tricorp Workwear Eredivisie

Nijmegen Emperors

Bekerwinnaar Tricorp Workwear Eredivisie

DESTIL Trappers Tilburg

Coupe der Lage Landen

Amstel Tijgers Amsterdam

Eerste divisie

Gjaltema GIJS Grizzlies Groningen

Tweede divisie

Ugly Faces Heerenveen

Derde divisie

Pubstars Nijmegen

B+-junioren

Heerenveen Flyers B+

C-junioren

Hijs Hokij Wolves Den Haag C

D-junioren

Hijs Hokij Wolves Den Haag D

E-junioren

Hijs Hokij Wolves Den Haag E

Awards Tricorp Workwear Eredivisie seizoen 2005-2006
Frans Henrichs Bokaal
(meest waardevolle Nederlandse speler)

Bob Teunissen (Nijmegen Emperors)

Gobel-De Bruyn Trofee
(beste doelverdediger)

Casper Swart (Nijmegen Emperors)

Wil van Dommelen Trofee
(beste verdediger)

Don Nichols (Vadeko Flyers Heerenveen)

Jack de Heer Trofee
(topscorer)

TJ Caig (Nijmegen Emperors)

Wim Kuit Trofee
(meest waardevolle scheidsrechter)

Ilse Robben
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3. TOPSPORT EN TALENTONTWIKKELING
Geplande activiteiten nationaal mannenteam
- voorbereiding op het 2006 IIHF WK Divisie I groep B in de vorm van trainingen,
interlands en oefenwedstrijden in Nederland (maart-april);
- deelname aan het 2006 IIHF WK Divisie I groep B in Talinn, Estland met als doel een
plaats bij de eerste twee (april);
- off-ice trainingen op basis van individueel programma (mei-augustus);
- trainingen en deelname aan twee Euro Ice Hockey Challenge (EIHC)-toernooien in de
internationale weken (februari 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
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen op vrijdagavond (januari-maart, septemberdecember);
- 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 2006 IIHF World Women’s Challenge-toernooi in Letland met als doel
een plaats bij de eerste twee (maart);
- deelname aan een internationaal toernooi (mei);
- 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 met als doel
de eerste plaats en promotie naar Divisie I (december/januari);
- selectie Jong Oranje U20 2006-2007 (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 juniorenteam) (midweeks in de
periode september-december);
- deelname aan een internationaal toernooi (mei);
- 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);
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-

off-ice trainingen op basis van individueel programma (maart-augustus);
tenminste 8 oefenwedstrijden met U18-selectie (januari-maart en augustus-december);
tenminste 8 oefenwedstrijden met U17-selectie (januari-maart en augustus-december);
deelname aan het IIHF WK U18 Divisie II groep A in Merano, Italië met als doel de
eerste plaats en promotie naar Divisie I (maart);
selectie Jong Oranje U18 + U17 2006-2007 (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 aan internationaal U16-toernooi in Tilburg met als doel competitieve
wedstrijden tegen landen hoger op de wereldranglijst (maart);
- selectie Jong Oranje U16 + U15 2006-2007 (april);
- deelname van (deel van) selectie(s) als aparte groep op ijshockeyschool in Zoetermeer
(augustus);
- deelname van 17 spelers geboren in 1991 (U16) aan een Hockey Development Camp
(HDC) van de IIHF (oktober/november);
- deelname aan internationaal U16-toernooi in Frankrijk (december).
Geplande activiteiten Talent 2000+
- tweede gedeelte seizoen/schooljaar 2005-2006 op de talentcentra in Amsterdam,
Groningen, Tilburg en Nijmegen (januari-juni);
- selectie seizoen/schooljaar 2006-2007 op de talentcentra in Amsterdam, Groningen,
Tilburg en Nijmegen (maart-april);
- eerste gedeelte seizoen/schooljaar 2006-2007 op de talentcentra in Amsterdam,
Groningen, Tilburg en Nijmegen (september-december);
- 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 februari 2006 nam het nationale mannenteam deel aan een Euro Ice Hockey Challengetoernooi in Tilburg. Na gelijke spelen tegen Litouwen (2-2) en Frankrijk (4-4) en een verlies
tegen Noorwegen (2-5) eindigde Nederland op de vierde plaats. In de aanloop en tijdens dit
toernooi heeft het nationale mannenteam in totaal zes keer getraind. In de directe aanloop
naar het WK - vanaf het einde van de competitie - werd 14 keer getraind. Nederland speelde
in de voorbereiding twee interlands in Tilburg tegen Groot-Brittannië (een 5-1 en een 3-2
winst). Tijdens het 2006 IIHF WK IJshockey Divisie I, groep B in maart in Tallinn werd de
eerste wedstrijd tegen Litouwen gelijk gespeeld (3-3). Daarna zorgden een winst tegen Kroatië
(5-1), verliezen tegen Polen (1-5), Oostenrijk (2-8) en Estland (2-7) ervoor dat het team op de
vijfde plaats eindigde. Op de (meerjaren) wereldranglijst van de IIHF bleef Nederland op plaats
23 staan en op de jaarlijkse (ranking)lijst neemt het team plaats 25 in.Tijdens het WK trainde
het team negen keer. Vanwege de noodzakelijke bezuinigingen waren er in de rest van het
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kalenderjaar 2006 geen (centraal georganiseerde) activiteiten voor het nationale mannenteam.

Eindstand 2006 IIHF WK IJshockey Divisie I, groep B, Tallinn, Estland
1. Oostenrijk
2. Litouwen
3. Polen
4. Estland
5. Nederland
6. Kroatië

De spelers zijn door de teamarts voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik.
In 2006 zijn in Nederland negen spelers van het nationale mannenteam aan een dopingcontrole buiten wedstrijdverband onderworpen. Eén speler heeft geweigerd deel te nemen aan
een dopingcontrole buiten wedstrijdverband. Door de internationale ijshockeyfederatie IIHF zijn
tijdens het WK in Nederland (ook) Nederlandse spelers gecontroleerd. De resultaten van alle
controles waren negatief.
De baten en lasten die (direct) betrekking hebben op het nationale mannenteam staan in de
bijlagen A en B van de jaarrekening 2006 onder de kostendrager ‘topsport’ in de kolommen
‘mannen’.
Gerealiseerde activiteiten nationaal vrouwenteam
In de periode december 2005 tot en met februari 2006 speelden drie regionale selecties en
een clubteam uit Geleen in totaal acht wedstrijden om de Vrouwen Challenge Cup. Tot en
met april 2006 speelde het nationale vrouwenteam zes oefenwedstrijden en trainde het team
12 keer, waarvan vier keer tijdens het 2006 IIHF Women’s Invitational Tournament. Dit
toernooi vond plaats in maart en werd gehouden in Valmiera, Letland. Nederland verloor met
3-5 van Letland, met 1-7 van Noorwegen en won met 5-0 van Estland. Hierdoor eindigde
Nederland op de derde plaats. Op de (meerjaren) wereldranglijst van de IIHF staat
Nederland op plaats 20 en op de jaarlijkse (ranking)lijst op plaats 21.

Eindstand 2006 IIHF Women’s Invitational Tournament, Valmiera, Letland
1. Noorwegen
2. Letland
3. Nederland
4. Estland

In mei 2006 nam het team deel aan een internationaal vrouwentoernooi in Cergy, Frankrijk.
Nederland won het toernooi. In maart had een jonge vrouwenselectie (U18), vooruitlopende
op de introductie van U18-WK’s voor vrouwen in 2008, al deelgenomen aan een
internationaal vrouwentoernooi in Krefeld, Duitsland. Dat U18-team eindigde als tweede.
In de zomermaanden werd op individuele basis een off-ice-programma afgewerkt. Vanaf
september trainde een brede gecombineerde selectie (vrouwen en U18-vrouwen) 15 keer op
het ijs, nam deel aan een internationaal toernooi in Grefrath (Duitsland) en speelde vier
andere oefenwedstrijden (waarvan twee keer een U18-selectiewedstrijd). In 2006 zijn de
spelers van het nationale vrouwenteam door de paramedische begeleider voorgelicht over
de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. In 2006 zijn in Nederland 12 speelsters van het
nationale vrouwenteam aan een dopingcontrole buiten wedstrijdverband onderworpen. In al
deze gevallen was de uitslag van de controle negatief.
9
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De baten en lasten die (direct) betrekking hebben op het nationale vrouwenteam staan in de
bijlagen A en B van de jaarrekening 2006 onder de kostendrager ‘topsport’ in de kolommen
‘vrouwen’.
Gerealiseerde activiteiten Jong Oranje U20
Het WK waar Jong Oranje U20 aan deelnam, vond plaats in december 2005. De
voorbereiding was vanaf mei 2005 en bestond uit negen (ijs)trainingen en acht oefenwedstrijden in Nederland. Tijdens het 2006 IIHF WK U20 Divisie II, groep A in Boekarest,
Roemenië won Nederland met 7-2 van Australië, met 19-0 van Nieuw Zeeland, met 10-0 van
Spanje, speelde gelijk tegen Roemenië met 2-2 en verloor met 0-4 van Groot-Brittannië.
Nederland eindigde daarmee op de tweede plaats. Tijdens het WK trainde het team acht
keer. Op de (jaarlijkse) wereldranglijst van de IIHF staat het U20-team op plaats 25.

Eindstand 2006 IIHF WK U20 Divisie II, groep A, Boekarest, Roemenië
1. Groot-Brittannië
2. Nederland
3. Roemenië
4. Spanje
5. Oostenrijk
6. Nieuw-Zeeland

In mei 2006 begon Jong Oranje U20 een trainings- en wedstrijdprogramma ter voorbereiding
op het 2007 IIHF U20 Divisie II, groep B in Elektrenai, Litouwen. Tot het einde van 2006
stonden de U20’s 14 keer op het ijs voor een centrale training. Ook speelde het team zes
oefenwedstrijden. In de zomermaanden is op individuele basis een off-ice-programma
afgewerkt. In 2006 zijn de spelers van Jong Oranje U20 door de paramedische begeleider
voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. In 2006 zijn in Nederland zes
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 2005 van start gegaan en bestond totaal uit 28 (ijs)trainingen
en 18 oefenwedstrijden. Zes van die wedstrijden vonden plaats tijdens een internationaal
toernooi in Amiens, Frankrijk. In april is het 2006 IIHF WK U18 Divisie II, groep A gespeeld in
Merano, Italië. Nederland won met 5-0 van België, met 5-3 van Servië en Montenegro, met 8-2
van Estland, met 10-1 van Spanje en verloor met 0-2 van Italië en eindigde daarmee op de
tweede plaats. Tijdens het WK trainde het team acht keer. Op de wereldranglijst van de IIHF
staat het U18-team op plaats 26.

Eindstand 2006 IIHF WK U18 Divisie II, groep A, Bolzano, Merano, Italië
1. Italië
2. Nederland
3. Estland
4. België
5. Servië en Montenegro
6. Spanje
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In april 2006 begon Jong Oranje U18+U17 een trainings- en wedstrijdprogramma ter
voorbereiding op het 2007 IIHF WK U18 Divisie II, groep A in Miskolc, Hongarije. Tot het
einde van 2006 trainde het team 16 keer op het ijs en speelde vier oefenwedstrijden.
Daarnaast is in de zomermaanden op individuele basis een off-ice-programma afgewerkt. In
2006 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 2005 van start
gegaan en bestond totaal uit 26 (ijs)trainingen en 10 oefenwedstrijden. In maart 2006 tijdens
het Chris Verwijst Tilburg U16-toernooi, won Nederland in de voorronde met 3-1 van
Slovenië, met 5-2 van THK Tver (Rusland) en verloor met 3-4 van Oostenrijk. In de
eindronde verloor het team met 2-3 van Zwitserland en met 0-1 van Oostenrijk.

Eindstand Internationaal Chris Verwijst Tilburg U16-toernooi 2006
1. Zwitserland
2. Eaglebrook School (USA)
3. Oostenrijk
4. Nederland
5. Slovenië
6. THK Tver (Rusland)
7. Engeland
8. Tilburg Trappers

Het trainings- en wedstrijdprogramma van april tot het einde van 2006 bestond uit 19
(ijs)trainingen en 10 oefenwedstrijden. Vijf van die wedstrijden waren tijdens een
internationaal (U15) toernooi in Turnhout, België en vier van die wedstrijden tijdens een
internationaal (U16) toernooi in Romanshorn, Zwitserland. Daarnaast is in de zomermaanden op individuele basis een off-ice-programma afgewerkt. In 2006 zijn de spelers van
Jong Oranje U16+U15 door de paramedische begeleider voorgelicht over de gevaren en
gevolgen van dopinggebruik.
De baten en lasten die (direct) betrekking hebben op alle Jong Oranje-selecties (U20, U18,
U17, U16, U15) staan in de bijlagen A en B van de jaarrekening 2006 onder de kostendrager
‘topsport’ in de kolommen ‘junioren’.
Gerealiseerde activiteiten Talent 2000+
In 2006 is het talentontwikkelingsprogramma Talent 2000+ zijn zesde seizoen ingegaan. In
Amsterdam, Groningen, Nijmegen en 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. 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+. In Amsterdam wordt Talent 2000+ uitgevoerd door de ijshockeyvereniging Amstel
Tijgers Amsterdam anno 1963. Het Olympisch Steunpunt Noord Nederland steekt al een
aantal jaren veel tijd en energie in het talentcentrum in Groningen, dat is ondergebracht in
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de Stichting Noord-Nederlandse IJshockey Academie. Het steunpunt voert de administratie
en verzorgt 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 (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, ondergebracht in de Stichting
Topsport IJshockey Nijmegen, ging naar school op het Stedelijk Scholengemeenschap
Nijmegen (SSGN). Dit is geen LOOT-school, maar een zogeheten Olympisch Steunpuntschool: 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. Na wisselingen in het stichtingsbestuur van de Stichting Topsport IJshockey
Nijmegen is het programma Talent 2000+ na afloop van het seizoen 2005-2006 beëindigd.
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 om zorg te dragen voor de organisatorische aspecten die het samengaan van
school en topsport met zich mee brengen.
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. In 2006 is duidelijk geworden hoe het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport het in de sportnota Tijd voor sport aangekondigde beleid
gaat uitvoeren. Om in aanmerking te blijven komen voor financiering, dient een bond zijn
talentontwikkelingsprogramma te (laten) certificeren. In 2006 is daarmee een aanvang
gemaakt, maar medio 2007 is dat traject nog niet afgerond en heeft de NIJB nog geen
zekerheid over de continuïteit van Talent 2000+.
De baten en lasten die (direct) betrekking hebben op het project Talent 2000+ staan in de
bijlagen A en B van de jaarrekening 2006 onder de kostendrager ‘topsport’ in de kolom
‘talentontwikkeling’.

Deelnemers Talent 2000+
2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

Groningen

34

41

38

44

38

Nijmegen

-

21

20

18

21

Tilburg

34

33

25

24

20

Amsterdam

15

10

7

-

-

Totaal

83

105

90

86

73
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Deelnemers Talent 2000+ in nationale juniorenselecties
2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

Groningen

7

11

16

9

6

Nijmegen

-

6

4

3

7

Tilburg

14

14

17

16

6

Amsterdam

5

5

4

-

-

Totaal

26

36

41

28

18

4. KADERBELEID
Geplande activiteiten
- bijscholing van coaches nationale teams tijdens coachplatform (hele jaar);
- bijscholing van coaches nationale teams tijdens een HDC (oktober/november);
- bijscholing teammanagers en equipment managers tijdens een HDC (oktober/
november);
- aanbieden diverse modules van de cursussen trainer/coach en teambegeleider (hele
jaar);
- 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 2006 zes keer bij elkaar gekomen. Vijftien bondscoaches hebben in
augustus 2006 het certificaat Trainer/Coach Level 2 (voorheen trainer A) in ontvangst
genomen. Daarnaast hebben in augustus vijf teammanagers van de nationale teams de
opleiding Teammanager (voorheen teamleider) Level 2 met goed gevolg afgesloten. In april
2006 hebben 19 cursisten de opleiding Trainer/Coach Level 1 (voorheen jeugdtrainer) in
Tilburg afgesloten. De opleiding was in december 2005 gestart en werd gevolgd door
cursisten uit Tilburg (13), Den Bosch (4) en Eindhoven (2).
Begin 2006 is in Tilburg een landelijke bijscholing georganiseerd voor supervisors van
scheidsrechters. In de maanden januari en februari zijn in Den Haag en Dordrecht
opleidingen verzorgd voor beginnende scheidsrechters. In oktober is deze opleiding
gegeven in Enschede. In Utrecht en Nieuwegein hebben landelijke bijeenkomsten
plaatsgevonden met de scheidsrechterscoördinatoren. Tijdens het scheidsrechtersweekend
in Zoetermeer, traditioneel voor aanvang van het seizoen, is een landelijke bijscholing voor
scheidsrechters georganiseerd. Er zijn drie regionale scheidsrechtersbijeenkomsten
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gehouden: in Eindhoven, Zoetermeer en Heerenveen. In 2006 zijn in totaal 23 lokale
(club)scheidsrechtersbijeenkomsten gehouden. Deze lokale bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in Den Bosch, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Geleen, Groningen,
Heerenveen, Leiden, Nijmegen en Tilburg. Voor aanvang van het seizoen heeft de
scheidsrechterscommissie een bijeenkomst georganiseerd voor coaches en captains van de
Eredivisie- en Eerste divisieclubs. In mei 2006 is het IIHF Official Rule Book 2006-2010
uitgekomen. Deze is in het Nederlands vertaald en via de NIJB-site te downloaden.
In Dordrecht zijn 20 bench-officials opgeleid. In 2006 is een nieuwe handleiding voor benchofficials gemaakt (te downloaden via nijb.nl). Verder is in 2006 gewerkt aan een nieuw
cursusboek voor de opleiding van bench-officials.
In 2006 heeft de internationale ijshockeyfederatie IIHF helaas geen Hockey Development
Camp (HDC) georganiseerd waaraan Nederlanders konden deelnemen. Het bijscholen van
jeugd(club)trainers, jeugd(club)coaches en (club)bestuurders heeft mede daardoor geen
doorgang gevonden. Ook is het nog (steeds) niet gelukt om ook Nederlandstalig
lesmateriaal op het internet te krijgen.
In 2006 heeft de NIJB samen met andere bonden en onder de regie van NOC*NSF, gewerkt
aan de modernisering van zijn opleidingen (volgens de kwalificatiestructuur sport). Binnen de
NIJB is daartoe een speciale werkgroep opgericht. In 2007 start de NIJB met de eerste pilots
volgens de nieuwe structuur.
De baten en lasten die (direct) betrekking hebben op het beleidsterrein kaderbeleid staan in de
bijlagen A en B van de jaarrekening 2006 onder de kostendrager ‘breedtesport’ in de kolom
‘kaderbeleid’.

5. DIENSTVERLENING AAN VERENIGINGEN
Geplande activiteiten
- monitoren en eventueel aanpassen van de online competitie- en ledenadministratie (hele
jaar);
- beschikbaar stellen LTP- en ander materiaal voor trainers, coaches en teambegeleiders
(hele jaar);
- beschikbaar stellen van informatie over de organisatie, het beleid 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 (Buurt, Onderwijs, Sport) gericht op
schoolijshockey en ijshockeyscholen voor beginners (hele jaar).
Gerealiseerde activiteiten
De (webbased) online competitie- en ledenadministratiesystemen die ‘achter de website
nijb.nl draaien’, zijn op diverse punten verder verbeterd. Zoals eerder aangegeven, is het
echter nog steeds niet gelukt om ook materiaal, waaronder LTP-lesmateriaal, voor trainers,
coaches en teambegeleiders online te krijgen. Engelstalig materiaal is via de website van de
internationale ijshockeyfederatie IIHF te downloaden, Nederlandstalig materiaal is op het
bondsbureau op te vragen. Een aantal verenigingen heeft dat laatste ook gedaan. Op nijb.nl
is informatie beschikbaar over de organisatie (onder meer alle reglementen), het beleid en
de geschiedenis van de NIJB. Ook zijn zaken als het nieuwe (vertaalde) IIHF-spelregelboek
en de nieuwe handleiding voor bench-officials via nijb.nl te downloaden.
De NIJB heeft begin 2005 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een
projectaanvraag onder de subsidietitel Learn to Play (LTP) ingediend. Het doel van dit
project was om ijshockeyverenigingen sterker te maken, zodat deze vervolgens met andere
partijen, waaronder gemeenten, kunnen samenwerken binnen zogenoemde BOS-trajecten
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(Buurt, Onderwijs, Sport). In 2006 is dit project binnen de NIJB afgerond. Voor de uitvoering
van het project heeft de NIJB de NOC*NSF-afdeling SportAssist ingehuurd. Amstel Tijgers
Amsterdam, Eindhoven IJsbrekers en GIJS Bears Groningen zijn ondersteund bij het
vervullen van hun rol binnen BOS-projecten. Naast gesprekken met verenigingen is er door
de NIJB ook actief ingezet op lokaal overleg met de gemeenten en de directies van de
betreffende ijsbanen. Tijdens de eerste fase van de ondersteuning bleek dat de
verenigingen niet zozeer behoefte hadden aan een draaiboek (zoals in de aanvraag was
aangegeven), maar veel meer aan een DVD en lessenpakket ten behoeve van de lagere
scholen die naar de ijsbaan gaan voor kennismakingslessen. Daarbij gaven de directies van
de ijsbanen en de gemeenten aan dat zij in dat geval graag een koppeling zouden zien met
de andere ijssporten (langebaan, shorttrack en kunstrijden) die onder de
verantwoordelijkheid van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB) vallen.
Dit levert immers een compleet beeld op voor de leraren en de kinderen. Op grond hiervan
heeft de NIJB contact gezocht met de KNSB en is overgegaan tot de gezamenlijke
ontwikkeling van een DVD en lespakket. De DVD en het lespakket zijn met ingang van het
nieuwe schooljaar/ijshockeyseizoen 2007-2008 beschikbaar. In het kader van het project zijn
de volgende resultaten geboekt:
- in Eindhoven en Amsterdam hebben honderden kinderen kennisgemaakt met ijshockey.
Dit geldt zowel voor het seizoen 2005 -2006 als het nog lopende seizoen 2006-2007;
- er is een stevigere basis gelegd voor structurele aandacht voor kennismaking met
ijshockey bij de gemeenten en directies van de ijsbanen van Eindhoven en Amsterdam;
- in samenwerking met de KNSB is er een DVD en lespakket ontwikkeld dat de komende
jaren in heel Nederland ingezet kan en gaat worden ter ondersteuning van
kennismakingslessen in het kader van BOS;
- de ijshockeyverenigingen in Amsterdam, Eindhoven en Groningen zijn ook op andere
thema’s ondersteund.
Tijdens de ondersteuning in Groningen ontstonden knelpunten in de samenwerking tussen
de directie van de ijsbaan, de gemeente en de sportverenigingen die van de ijsbaan gebruik
maken. Om die reden is het BOS-project daar niet goed van de grond gekomen.
De baten en lasten die (direct) betrekking hebben op het beleidsterrein dienstverlening aan
verenigingen staan in de bijlagen A en B van de jaarrekening 2006 onder de kostendrager
‘breedtesport’ in de kolom ‘dienstverlening’.

6. SPORTIVITEIT & RESPECT
Geplande activiteiten
- uitvoeren van het actieplan sportiviteit & respect (hele jaar).
Gerealiseerde activiteiten
In 2006 is het actieplan sportiviteit & respect ondergebracht bij het Masterplan Arbitrage (zie
paragraaf 7).

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
een HDC (oktober/november);
- organiseren van drie (regionale) voorlichtingsdagen voor jeugdspelers, jeugdcoaches,
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-

jeugdbegeleiders en clubscheidsrechters (oktober-december);
scholen en bijscholen (club)scheidsrechters (hele jaar);
scholen en bijscholen van lokale (scheidsrechter-)supervisors (hele jaar);
al dan niet in samenwerking met andere sportbonden uitvoeren van het ‘Masterplan
Arbitrage’, waarvan het aantrekken van een (buitenlandse) scheidsrechter/docent een
onderdeel vormt (hele jaar).

Gerealiseerde activiteiten
De NIJB voert al jaren beleid op het gebied van scheidsrechterszaken en sportiviteit &
respect (fair play). Het gevoerde beleid is tot nu toe echter niet voldoende geweest om alle
knelpunten volledig weg te werken. Met de mogelijkheden die de nota Tijd voor sport van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het gebied van arbitrage biedt, hoopt
de NIJB het arbitragebeleid nieuwe impulsen te geven. Daartoe heeft de NIJB in 2006 een
meerjarenplan opgesteld: het Masterplan Arbitrage. Dit plan voorziet in een scala van
succesvolle ‘oude’ activiteiten, maar ook diverse nieuwe initiatieven. Waar mogelijk wordt
aangehaakt bij collectieve ontwikkelingen onder regie van NOC*NSF en/of zal worden
samengewerkt met collega-bonden. Met het Masterplan Arbitrage stelt de NIJB zich tot 2011
de volgende doelen:
- vergroting van het aantal NIJB-arbiters met 40% (van 50 naar 70);
- verhoging van de kwaliteit van NIJB- en clubarbiters (o.b.v. persoonlijk ontwikkelplan en
door regelmatige bijscholingen, minimaal 2 keer per jaar voor clubscheidsrechters/
scheidsrechters lagere niveaus, minimaal 3 keer voor de overigen);
- verdubbeling van het aantal beschikbare clubarbiters (van 70 naar 140);
- een gekwalificeerde en goed functionerende scheidsrechterscoördinator bij iedere club
(o.a. een uitbreiding van 12 naar 15 clubs met bij iedere club een duo, dan wel back-up);
- vergroting van het aantal supervisors met 50% (van 10 naar 15);
- vergroting van de spelregelkennis bij spelers, begeleiders en publiek;
- verbetering van de tevredenheid onder de scheidsrechters;
- verbetering van de tevredenheid over de arbitrage;
- vermindering van niet gewenst gedrag, primair vanuit spelers en begeleiders richting
arbitrage (concreet: minder meldingen van scheidsrechters bij de scheidsrechterscommissie of clubcoördinatoren).
Om deze doelen te bereiken zijn op de volgende (deel)gebieden plannen ontwikkeld:
- klimaat- en imagoverbetering
- werving;
- behoud;
- opleidingen, deskundigheidsbevordering en kwaliteit;
- fair play.
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft eind 2006 positieve besluiten
genomen over het Masterplan Arbitrage van de NIJB en over vergelijkbare plannen van acht
andere contactsporten in teamverband waarmee de NIJB samenwerkt. Tot 2011 heeft de
NIJB in totaal EUR 240.000 toegewezen gekregen (voor 2006: 55.000, voor 2007: 30.000,
voor 2008: 30.000, voor 2009: voor 35.000, voor 2010: 45.000 en voor 2011: 45.000). Voor
de uitvoering van het sportbrede gedeelte van het (landelijke) Masterplan Arbitrage heeft de
sportkoepel NOC*NSF een toewijzing gekregen. Met de toewijzing voor 2006 heeft de NIJB
een vliegende start kunnen maken. Zo kon de komst en het verblijf van een Amerikaanse
scheidsrechtersopleider worden bekostigd en kon verder onder meer het besluit worden
genomen om een (webbased) scheidsrechtersinformatiesysteem aan te schaffen en de
overige dienstverlening inzake arbitrage via internet te vernieuwen en te verbeteren. De
scheidsrechtersopleider heeft een groot aantal van de in paragraaf 4 genoemde
scheidsrechtersopleidingen en bijscholingen verzorgd. Ook was hij betrokken bij de actieve
scouting van toekomstige topscheidsrechters. Eén oud-topspeler die werd ‘ontdekt’, is door
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intensieve begeleiding binnen enkele maanden klaargestoomd voor de (play-offs van de)
Eerste divisie. Ook is een groep jonge scheidsrechters samengesteld, waarmee begin 2007
een zogeheten Referee-for-tomorrow-project is gestart. Voordat de subsidie was
toegewezen, had de NIJB al een externe sponsor bereid gevonden om een bijdrage aan het
Masterplan Arbitrage te leveren. Deze bijdrage is in 2006 ontvangen en wordt de komende
jaren ingezet naast de subsidie en de (overige) eigen middelen.
Negen Nederlandse scheidsrechters zijn door de IIHF ingezet tijdens WK’s en andere
evenementen. Vier anderen deden (alleen) via een Euro Ice Hockey Challenge-toernooi
internationale ervaring op. De voorzitter van de scheidsrechterscommissie Arnoud van
Berkel was op een aantal WK’s actief als IIHF-supervisor. Daarnaast nam hij samen met
Guus Sijmons, een ander lid van de Nederlandse scheidsrechterscommissie, deel aan het
IIHF-spelregelcongres in Leipzig (juni 2006).

Internationale aanwijzingen in 2006
Arnoud van Berkel (IIHF-supervisor)

Ruud van Baast (referee)
Sven Bergman (referee)

Jeroen v.d. Berg (linesman)

Jean Paul de Brabander (referee)
Debbie Hengst (referee)

Marco Coenen (linesman)
Martijn van der Leeden (linesman)
Joep Leermakers (linesman)

Ilse Robben (linesperson)

Ramon Sterkens (linesman)
René Toemen (linesman)
Roger v.d. Waarden (linesman)
Gert-Jan Zigterman (linesman)

2007 IIHF WK U20 Divisie II, groep A, Roemenië
(december 2006)
2006 IIHF WK Divisie III, IJsland
2006 IIHF WK U20 Divisie III, Litouwen
2006 Euro Ice Hockey Challenge-toernooi, Tilburg
2006 IIHF WK Divisie II, groep A, Bulgarije
2007 IIHF WK U20 Divisie I, groep A, Denemarken
(december 2006)
2006 IIHF WK Divisie I, groep A, Frankrijk
Tweede ronde Continental Cup, groep C, Frankrijk
2007 IIHF WK U20 Divisie I, groep A, Denemarken
(december 2006)
2006 IIHF WK U18 Divisie II, groep B, Litouwen
2006 Euro Ice Hockey Challenge-toernooi, Tilburg
2006 Euro Ice Hockey Challenge-toernooi, Tilburg
Voorronde European Champions Cup Vrouwen,
Roemenië
2006 IIHF Women’s Invitational Tournament, Letland
2006 IIHF WK Divisie I, groep A, Frankrijk
2006 Euro Ice Hockey Challenge-toernooi, Tilburg
2006 IIHF WK U20 Divisie II, groep B, Servië en
Montenegro
2006 Euro Ice Hockey Challenge-toernooi, Tilburg
Vrouwenijshockeytoernooi Olympische Spelen, Italië
Finale European Champions Cup Vrouwen, Zweden
Voorronde European Champions Cup Vrouwen,
Roemenië
2006 IIHF WK U18 Divisie III, Roemenië
2006 Euro Ice Hockey Challenge-toernooi, Tilburg
2006 Euro Ice Hockey Challenge-toernooi, Tilburg
2006 IIHF WK U18 Divisie I, groep B, Letland
2006 Euro Ice Hockey Challenge-toernooi, Tilburg
2006 Euro Ice Hockey Challenge-toernooi, Tilburg

De baten en lasten die (direct) betrekking hebben op het Masterplan Arbitrage staan in de
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bijlagen A en B van de jaarrekening 2006 onder de kostendrager ‘breedtesport’ in de kolom
‘masterplan arbitrage’. Overige (baten en) lasten in verband met scheidsrechterszaken staan
opgenomen in de betreffende kolommen onder de kostendragers ‘topsport’ en ‘wedstrijdsport’.

8. SPORTMEDISCHE ZAKEN
Geplande activiteiten
- voorlichting gevaren en gevolgen dopinggebruik spelers nationale teams (tijdens de
voorbereidingsfasen van de verschillende teams);
- voorlichting gevaren en gevolgen dopinggebruik spelers Eredivisie en Eerste divisie
(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. Het dopingreglement en de daarbij behorende bijlagen zijn op nijb.nl in te zien en te
downloaden. In 2006 hebben binnen de NIJB in totaal 25 controles binnen wedstrijdverband
plaatsgevonden en 28 buiten wedstrijdverband. Eén speler heeft geweigerd deel te nemen
aan een dopingcontrole buiten wedstrijdverband.

Dopingcontroles 2006
aantal controlemomenten

aantal controles

Binnen wedstrijdverband
Eredivisie

6

25

Buiten wedstrijdverband
Eredivisie
Nationaal mannenteam
Nationaal vrouwenteam
Jong Oranje U20

1
8
4
2

1
9
12
6

Totaal

21

53

9. PUBLIC RELATIONS EN MARKETING
Geplande activiteiten
- opstellen van een strategisch marketingplan gericht op het vergroten van het
marktaandeel van de ijshockeysport binnen de totale Nederlandse sportmarkt (januarimaart);
- vermarkten twee Euro Ice Hockey Challenge-toernooien in 2006 (hele jaar);
- vermarkten bekerfinale 2006-2007 (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
In 2006 heeft de NIJB het strategische (sport)marketingplan Magic on Ice opgesteld. Daarbij
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is de NIJB begeleid door NOC*NSF en het marketingbureau VODW. In het plan is een
basisstrategie voor de langere termijn geformuleerd:
- we richten ons meerdere jaren nog explicieter op de aanwas van jonge jeugd. We stellen
hierbij een programma op dat tegelijkertijd zorgt voor een imagoverandering van hard en
gevaarlijk naar technisch, flitsend, stoer en magisch;
- we ondersteunen dit door te investeren in technisch en organisatorisch verenigingskader
voor die jonge jeugd, maar ook voor de groepen daarna. De ouders zijn daarbij een
belangrijke doelgroep. De groep ex-ijshockeyers speelt bij voorkeur ook een rol;
- we proberen om samen met de clubs te zorgen voor een nog hechtere binding van de
seizoenkaarthouders / frequente bezoekers aan de Nederlandse
ijshockeygemeenschap. Hiermee versterken we het gemeenschapsgevoel, genereren
we middelen en bevestigen we ons imago van prachtige kijksport;
- we streven naar een verbreding van de Eredivisie en een verhoging van het spelniveau.
Daarmee worden we nog interessanter voor de TV en voor sponsors;
- op basis van het bovenstaande maken we ons sterk voor het genereren van meer ijstijd
op bestaande banen en het bouwen van meer banen op kansrijke plekken. Op dit terrein
werken we samen met de KNSB.
Deze strategie moet op termijn (2012-2015) leiden tot:
- er zijn in Nederland 6 nieuwe ijshockeybanen;
- bij de NIJB en zijn 20 verenigingen zijn in totaal 5.000 sporters en direct betrokkenen
(coaches, trainers, officials) aangesloten. Al het ijshockey vindt plaats binnen de kaders
van de NIJB;
- de verenigingen beschikken over voldoende (gediplomeerd) technisch en
organisatorisch kader;
- bij de NIJB en zijn verenigingen zijn 12.000 ijshockeygeïnteresseerden aangesloten
(seizoenkaarthouders, frequente toeschouwers);
- er spelen 12 clubs in de Eredivisie;
- ijshockey komt frequent op TV.
In het kader van de uitvoering van het marketingplan worden in de periode tot en met 2008
de volgende projecten uitgevoerd:
- communicatieconcept Magic on Ice;
- jeugdwerving;
- verenigingskader;
- vergroten van het aantal ijsbanen;
- binden seizoenkaarthouders.
Daarnaast blijft de NIJB - alleen en samen met andere sportbonden, marketingpartners en
NOC*NSF - werken aan projecten die als doel hebben de aandacht voor de ijshockeysport
op de Nederlandse televisie en in andere media te vergroten.
De bekerfinale die traditioneel plaatsvond in januari in Eindhoven en het in februari in Tilburg
gehouden driedaagse Tricorp Workwear Euro Ice Hockey Challenge-toernooi zijn vermarkt.
De bekerfinale was uitverkocht en is in samenvatting door de NOS uitgezonden. Ook de
target voor sponsorinkomsten is gehaald. Tijdens het Tricorp Workwear Euro Ice Hockey
Challenge-toernooi heeft Tricorp Workwear, als hoofdsponsor van de NIJB, in een speciaal
daartoe gecreëerde ruimte per dag 150 gasten ontvangen (in het kader van relatiemarketing
en business-to-business). De publieke belangstelling voor het evenement was redelijk, maar
de (ambitieuze) doelstellingen voor wat betreft (de overige) sponsoring zijn helaas niet
gehaald. Ook is het teleurstellend dat de NOS niet bereid was tv-uitzendingen te verzorgen.
Het voor december geplande Euro Ice Hockey Challenge-toernooi (in het seizoen 2006-2007
dus) is wegens bezuinigingen niet doorgegaan.
Zoals eerder in paragraaf 2 aangegeven, heeft de NOS naast de bekerfinale ook ruim
aandacht besteed aan de play-offs in de Eredivisie. Samen met de NOS en clubs is vooraf
veel aandacht besteed aan een zo optimaal mogelijke planning. In de halve finales en finales
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waren er zeven samenvattingen, zes voorbeschouwingen en de derde wedstrijd in de bestof-5 finaleserie is voor een groot gedeelte live uitgezonden. In totaal heeft de NOS van de
play-offs 168,5 minuten uitgezonden. Dat is beduidend meer dan in voorgaande jaren en
met een iets ander verloop van de best-of-5 halve finales had dit zelfs nog meer kunnen zijn.
Direct na afloop van het seizoen 2005-2006 heeft een evaluatie met de NOS
plaatsgevonden. Vanuit de NOS is daarbij aangegeven dat men tevreden was over de
planning, ‘het plaatje’ (publiek, speelveld en boarding) en de kijkcijfers. Verder is aangeven
dat de NOS het seizoen 2006-2007 meer wilde gaan doen en op aanraden van de NOS is
de NIJB vervolgens ook met Sport1 gaan praten. Die gesprekken hebben plaatsgevonden,
maar werden al snel doorkruist door een initiatief vanuit één van de eredivisieclubs die met
SBS6 in contact was gekomen. Om de verschillende initiatieven te bundelen en coördineren
is op nadrukkelijk verzoek van de eredivisieclubs Van Dooren Advies, een
sportmarketingbureau gespecialiseerd in communicatie, sponsoring en fondsenwerving,
ingehuurd. Na een zeer hectische zomer was het teleurstellende resultaat dat er geen harde
toezegging voor meer tv-uitzendingen lag. De NOS zou nog kijken of er meer mogelijk was
dan in het seizoen 2005-2006, maar inmiddels weten we dat ook dat niet is gelukt. Voor alle
duidelijkheid: de NIJB en de eredivisieclubs zijn zeer tevreden met de uitzendingen van
bekerfinale en play-offs, maar zijn ervan overtuigd dat voor verdere groei van de
ijshockeysport in Nederland structurele media-aandacht (lees tv, bij voorkeur bij de publieke
omroep) tijdens de rest van het seizoen onontbeerlijk is.
Tot het aftreden van de voorzitter is de rubriek ‘Vraag het de voorzitter’ op ijshockey.com
gecontinueerd. Daarnaast doet ijshockey.com (20.000 unieke bezoekers per maand en
20.000 niet-unieke bezoekers per week) tijdens het seizoen (bijna) dagelijks verslag over de
Eredivisie, Eerste divisie en de nationale teams. De website nijb.nl waarop onder andere
alle wedstrijdstatistieken (die van de Eredivisie gedeeltelijk live) zijn terug te vinden, trekt
15.000 unieke bezoekers per maand. Het aantal (niet-unieke) bezoekers per week is 12.000.
De baten en lasten die (direct) betrekking hebben op het ‘beleidsterrein’ marktaandeel staan
in de bijlagen A en B van de jaarrekening 2006 onder de kostendrager ‘breedtesport’ in de
kolom ‘marktaandeel’. In die bijlagen is ook terug te vinden waar de overige baten en lasten in
verband met public relations en marketing betrekking op hadden.

10. ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN
Geplande activiteiten
- organisatie bekerfinale Eredivisie in Eindhoven (januari);
- organisatie 2006 Euro Ice Hockey Challenge-toernooi in Tilburg (februari);
- organisatie 2006 Euro Ice Hockey Challenge-toernooi op nader te bepalen locatie
(december).
Gerealiseerde activiteiten
De bekerfinale in Eindhoven (januari) en het Euro Ice Hockey Challenge-toernooi in Tilburg
(februari) zijn succesvol georganiseerd (zie ook paragraaf 9). Het geplande Euro Ice Hockey
Challenge-toernooi in december heeft geen doorgang gevonden.
De baten en lasten die (direct) betrekking hebben op de organisatie van de bekerfinale staan
in de bijlagen A en B van de jaarrekening 2006 onder de kostendrager ‘wedstrijdsport’ in de
kolom ‘bekerfinale’. De baten en lasten die (direct) betrekking hebben op de organisatie van
het Euro Ice Hockey Challenge-toernooi staan in de bijlagen A en B van de jaarrekening
2006 onder de kostendrager ‘topsport’ in de kolom ‘organisatie mannen (EIHC)’.
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11. PLANNING, VERANTWOORDING, REGLEMENTEN EN SAMENWERKING
Geplande activiteiten
- opstellen activiteitenverslag 2005 (januari-april);
- opstellen jaarrekening 2005 (januari-april);
- opstellen halfjaarcijfers en prognose rest 2006 (juli);
- tussentijdse evaluatie jaarplan 2006 (juli);
- opstellen seizoenverslag nationale teams 2005-2006 (april-augustus);
- opstellen jaarplan 2007 (mei-september);
- opstellen begroting 2007 (mei-september);
- opstellen driekwartjaarcijfers en prognose rest 2006 (oktober).
- up-to-date houden van NIJB-reglementen (hele jaar, vaststellen ALV in najaar);
- vaststellen van nieuw accommodatiereglement (vaststellen ALV in najaar);
- grondige herziening van statuten en huishoudelijk reglement (onder meer: eenvoudigere
afdeling/sectie/commissie-structuur) (vaststellen ALV in najaar).
- verder uitwerken van de samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond op
het gebied van de gemeenschappelijke uitvoering van financiële administraties, e.e.a. in
het kader van samenwerken binnen en buiten het Huis van de Sport i.o. (hele jaar);
- nagaan of bij de uitvoering van het ‘Masterplan Arbitrage’ samenwerking met andere
sportbonden en/of andere organisaties mogelijk is (januari-mei).
Gerealiseerde activiteiten
Op het vaststellen van een nieuw accommodatiereglement en de herziening van statuten en
huishoudelijk reglement na, zijn de geplande activiteiten uitgevoerd. Over de samenwerking
met andere sportbonden en/of andere organisaties in het kader van het Masterplan
Arbitrage is in paragraaf 7 verslag gedaan.

12. EVALUATIE BELEIDSCYCLUS 2003/2004-2006
Het integrale beleidsplan was opgesteld voor de jaren 2004, 2005 en 2006. Daar was voor
gekozen, omdat het in 2000 in werking getreden topsportbeleidsplan ook 2006 als
einddatum had. In 2003, bij het opstellen van het integrale beleidsplan, heeft al een
uitgebreide tussentijdse evaluatie van het topsportbeleidsplan plaatsgevonden.
Doelstellingen 2004-2006 wedstrijdsport
- de NIJB wil dat tenminste vijf Nederlandse topclubs binnen een jaar in een kwalitatief
hoogwaardige competitie met Duitse clubs spelen;
- de NIJB wil dat de Eerste divisie in 2006 uit tenminste 12 clubs bestaat;
- de NIJB wil dat alle jeugdijshockeyclubs in 2006 in elke leeftijdscategorie met tenminste
één juniorenteam uitkomen.
Gerealiseerd 2004-2006 wedstrijdsport
Deze doelstellingen zijn niet gehaald. Met betrekking tot een gecombineerde competitie met
Duitse teams en de Eerste divisie zijn gedurende de beleidsperiode de inzichten bijgesteld.
Voor wat betreft de jeugdijshockeyclubs kan worden gemeld dat op een aantal plekken
verenigingen boven gemiddeld zijn gegroeid (Amsterdam, Groningen en Zoetermeer) en dat
er drie nieuwe verenigingen bij zijn gekomen (Drachten/Leeuwarden, Etten-Leur en Hoorn).
Doelstellingen 2003-2006 topsport
- de NIJB wil dat het nationale mannenteam in 2006 deelneemt aan de Olympische
Winterspelen;
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-

de NIJB wil dat het nationale vrouwenteam in 2006 plaats 16 op de wereldranglijst
bereikt (hetgeen promotie naar WK Divisie I betekent);
de NIJB wil dat Jong Oranje U20 in 2006 plaats 22 op de wereldranglijst bereikt (hetgeen
promotie naar WK Divisie I betekent);
de NIJB wil dat Jong Oranje U18 in 2006 plaats 22 op de wereldranglijst bereikt (hetgeen
promotie naar WK Divisie I betekent).

Gerealiseerd 2003-2006 topsport
De doelstellingen op het gebied van topsport zijn niet gehaald. Het mannenteam heeft zich
niet geplaatst voor de Winterspelen van Turijn. Het vrouwenteam en de Jong Oranje-teams
hebben promotie naar Divisie I, het op één na hoogste wereldniveau, niet weten te
bewerkstelligen. Met tweede plaatsen op een Divisie II-WK in 2006 waren U20 en U18 er
wel dichtbij (in 2003 was U20 ook al tweede geworden).
Doelstellingen 2004-2006 kaderbeleid
- de NIJB wil dat modules van de opleidingen tot trainer, coach en teambegeleider vanaf
2004 iedere twee jaar worden aangeboden;
- de NIJB wil dat bijscholingen voor trainers, coaches, teambegeleiders en
clubbestuurders vanaf 2004 jaarlijks worden aangeboden;
- de NIJB wil dat met betrekking tot het aanbieden van de sporttakoverstijgende modules
van al zijn opleidingen uiterlijk 2006 een samenwerking met derden is aangegaan.
Gerealiseerd 2004-2006 kaderbeleid
De doelstelling met betrekking tot de opleidingen zijn grotendeels gehaald. De door de
internationale ijshockeyfederatie IIHF vanaf 2002 (in Nederland en het buitenland)
georganiseerde Hockey Development Camps (HDC’s) zijn gebruikt om (ook) trainer/coaches
en teambegeleiders van clubs bij te scholen. Op dit moment bestaat echter onzekerheid of
en in welke vorm dit programma binnen de IIHF wordt gecontinueerd. Voor
bijscholingsactiviteiten binnen Nederland wordt binnen de NIJB op dit moment meer richting
e-learning gedacht. Het proces dat moet leiden tot samenwerking op het gebied van het
aanbieden van de sportoverstijgende modules, is taaier gebleken dan gedacht. Binnen
NOC*NSF-verband heeft de NIJB daar de afgelopen jaren wel naar toe gewerkt. En hoewel
er vorderingen (richting e-learning) zijn gemaakt, is de samenwerking op dit gebied nog niet
geconcretiseerd.
Doelstellingen 2004-2006 dienstverlening aan verenigingen
- de NIJB wil de komende drie jaren de online dienstverlening aan verenigingen verder
uitbreiden en vervolmaken;
- de NIJB wil dat sportspecifieke verenigingsondersteuning vanaf 2005 stevig is verankerd
binnen de organisatie;
- de NIJB wil dat met betrekking tot sporttakoverstijgende verenigingsondersteuning
uiterlijk 2006 een samenwerking met derden is aangegaan.
Gerealiseerd 2004-2006 dienstverlening aan verenigingen
De webbased competitie- en ledenadministraties zorgen voor een makkelijk toegankelijke,
meer omvattende en snellere informatievoorziening. Individuele ijshockeyleden en andere
betrokkenen en belangstellenden zijn voor belangrijke en/of interessante informatie veel
minder aangewezen op ‘tussenpersonen’. Vanwege de bezuinigingen heeft
verenigingsondersteuning nooit echt een goede plek binnen de NIJB kunnen krijgen. In de
afgelopen periode is wel een aantal verenigingen in het kader van (verschillende) projecten
ondersteund.
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BIJLAGE: LEDENAANTALLEN, VERENIGINGEN EN KADER

Ledenaantallen NIJB
Vrouwen

Mannen

Totaal

2006

2005

2004

2006

2005

2004

2006

2005

2004

Tot 18 jaar

116

131

134

1348

1420

1452

1464

1551

1586

Vanaf 18 jaar

390

410

468

3453

3676

3302

3843

4086

3770

Totaal

506

541

602

4801

5096

4754

5307

5637

5356

Aantallen verenigingen NIJB
2006

2005

2004

2003

2002

IJshockeyclubs

17

16

13

13

13

‘Losse’ ijshockeyteams

20

19

32

21

22

Totaal

37

35

35

33

35

De ijshockeyclubs zijn in Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Drachten/Leeuwarden,
Eindhoven, Enschede, Etten-Leur, Geleen, Groningen, Heerenveen, ‘s-Hertogenbosch,
Hoorn, 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 20 ‘losse’ (recreatieve) teams als contractant aan de NIJB verbonden.

Kader NIJB (onbezoldigd)
Vrouwen

Mannen

Totaal

2006

2006

2006

Bestuur en commissies landelijk niveau

5

40

45

Besturen verenigingsniveau

33

121

154

Begeleiders nationale teams (excl. bondscoaches)

3

16

19

Scheidsrechters landelijk niveau

7

49

56

Totaal

48

226

274
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Bondsbestuur
J.A.J. de Greef
G.R. Lindemann
J.M.I. Vullers
J.J.E. America
A.J.J.C. van Berkel
E. Euverman

voorzitter (afgetreden 08-09-2006)
vice-voorzitter (gekozen 01-12-2005)
lid (gekozen 19-12-2006)
lid (gekozen 19-12-2006)
lid (herkozen 19-12-2006)
lid (afgetreden 19-12-2006)

In september 2006 is de NIJB in een bestuurscrisis terecht gekomen. Na een conflict met
een aantal bestuurders van eredivisieclubs - dat zich toespitste op een eigen entiteit voor de
Eredivisie - is het bestuur afgetreden en heeft een aantal kandidaat-bestuursleden zich
teruggetrokken. Een aantal bestuursleden heeft tot de algemene ledenvergadering als
interim-bestuur gefungeerd. Op die vergadering is een nieuw bestuur verkozen, maar geen
voorzitter. Op dit moment treedt de vice-voorzitter op als waarnemend voorzitter.
Bondsbureau
H. Hille
Mevr. W. Olijhoek
J.P. van Rijssel
Mevr. E. Olijhoek

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

Bondscoaches
D.A. Mason
C. Eimers
A. Jacobs
V.J. Sochor
M.A.J. Simons
Mevr. M.B.H. Pepels
Mevr. N.J. Elderhorst
Mevr. M.A. Hoogewoning
R. Serviss
D. Jurgens
T. Hartogs
H. Stoer
J. Stoer
T. Hartogs
A. Jacobs
L.A. Suarez
J. Bruijsten
J.N.M. Marcelis
J.M.G.M. van Sloun
T. Hartogs
R. Mollen
M. Visschers
D. Jurgens

coach nationaal mannenteam
assistant-coach nationaal mannenteam
assistent-coach nationaal mannenteam
goalie-coach nationaal mannenteam
coach nationaal vrouwenteam
coach nationaal vrouwenteam + nationaal vrouwenteam U18
assistent-coach nationaal vrouwenteam U18
assistent-coach nationaal vrouwenteam U18
coach U20+U19
coach U20+U19
coach U20+U19 (tweede helft 2006)
coach U18+U17 (eerste helft 2006)
coach U18+U17 (eerste helft 2006)
coach U18+U17 (tweede helft 2006)
coach U18+U17 (tweede helft 2006)
coach U18+U17 (tweede helft 2006)
goalie-coach U18+U17
coach U16+U15 (eerste helft 2006)
coach U16+U15 (eerste helft 2006)
coach U18+U17 (tweede helft 2006)
coach U16+U15 (tweede helft 2006)
coach U16+U15 (tweede helft 2006)
goalie-coach U16+U15
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Competitiecommissie
J.A.J. de Greef
G.R. Lindemann
H. Hille
E. Euverman
J.M.I. Vullers

voorzitter (tot 08-09-2006)
voorzitter (vanaf 08-09-2006)
secretaris
lid (tot 19-12-2006)
lid (vanaf 19-12-2006)

Scheidsrechterscommissie
A.J.J.C. van Berkel
R. Theunissen
Mevr. 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 (afgetreden in 2006)
lid (afgetreden in 2006)
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
M. Sanchez Horneros

voorzitter
lid
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Commissie geneesmiddelen dispensatie sporter
F. Kessel
voorzitter
E. Goedhart
lid
L. Heere
lid
H. Vorsteveld
lid
H. Plemper
lid
Commissie statistiekverwerking
J. Kerkhof
voorzitter
R.A. Bruijnesteijn
lid
R. Herregraven
lid
Mevr. M.A. Hoogewoning
lid
J. Loonen
lid
Mevr. M.B.H. Pepels
lid
J.M. Ruiter
lid
Mevr. D. Schumans
lid
Mevr. R. Schuurman
lid
R.G.H. Tellers
lid
Werkgroep modernisering opleidingen
J.P. van Rijssel
voorzitter
J.P.L. Ham
lid
J.N.M. Marcelis
lid
W.S.C. Zwarthoed
lid
G. Engelsman
extern lid via NOC*NSF SportAssist
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