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1. INLEIDING
Voor het bestuur van de NIJB was het geen gemakkelijke start. Begin 2009 was er nog
steeds sprake van een te geringe bestuursbezetting. Het kon niet uitblijven dat daarmee een
onevenredige aanslag op de beschikbare tijd werd geclaimd bij bestuurders en
medewerkers. Met de benoeming van 2 nieuwe bestuursleden in juni van 2009, werd er een
merkbare stap gezet naar een evenredigere belasting. Door daarnaast gebruik te maken
van commissies en werkgroepen, die onder verantwoording van het bondsbestuur taken
uitvoeren, kon er op een aantal vlakken duidelijke stappen gezet worden en zijn de
contouren van een nieuwe toekomst duidelijker herkenbaar.
In 2009 is een nieuwe beleidscyclus binnen de Nederlandse IJshockey Bond (NIJB) van start
gegaan. Het meerjarenbeleidsplan voor de periode 2009-2012 was in december 2008
gereed en is in juni 2009 ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.
Het is het eerste plan in de periode met een nieuwe voorzitter, een vernieuwd bestuur en
(vooralsnog) geen directeur. Het is ook een plan in tijden waarin de NIJB stevige kortingen
op subsidies - Ministerie van Volksgezondheid en Sport en Lotto - moet verwerken. De
begroting voor 2009 was EUR 564.000, in 2006 was de (structurele) begroting nog EUR
750.000. E.e.a. is het gevolg van EUR 210.000 aan kortingen op (structurele) subsidies.
Voor een verdere beschrijving van deze situatie en de gevolgen voor de organisatie, wordt
verwezen naar het beleidsplan. In dat plan staat ook uitvoerig beschreven wat de NIJB de
komende vier jaren wil bereiken en hoe de NIJB dat denkt te gaan doen.
In het vervolg van dit activiteitenverslag zijn per beleidsterrein of aandachtsgebied telkens
eerst de geplande activiteiten uit het jaarplan 2009 weergegeven. Vervolgens worden de
gerealiseerde activiteiten gepresenteerd. Voor de financiële verslaglegging wordt verwezen
naar de jaarrekening 2009, die is opgesteld volgens het door NOC*NSF ontwikkelde format
ISB/V Sport.
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2. WEDSTRIJDSPORT
Geplande activiteiten eredivisie en eerste divisie
- tweede gedeelte van de competities seizoen 2008-2009 (januari-maart);
- eerste gedeelte van de competities seizoen 2009-2010 (september-december);
- bijeenkomsten met eredivisie- en eerste divisieclubs 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 seizoen 2008-2009 aan de Continental Cup (septemberdecember).
Geplande activiteiten overige competities
- tweede gedeelte competities seizoen 2008-2009 (januari-maart);
- evaluatie met jeugdclubs seizoen 2008-2009 (mei);
- evaluatie met tweede en derde divisieclubs seizoen 2008-2009 (mei);
- evaluatie met studententeams seizoen 2008-2009 (mei);
- eerste gedeelte jeugdcompetities 2009-2010 in verschillende leeftijdscategorieën (circa
70 teams) (oktober-december);
- eerste gedeelte van minimaal vier competities 2009-2010 in de tweede en derde divisie
voor recreatieve ijshockeyers boven de 18 jaar (circa 40 teams) (oktober-december);
- eerste gedeelte van studentencompetitie 2009-2010;
Gerealiseerde activiteiten
De competities 2008-2009 zijn afgerond en die van 2009-2010 gepland. Met vertegenwoordigers van teams in de diverse competities zijn evaluatie- en planningsbijeenkomsten
belegd.
In september 2009 is voor de derde keer tussen de landskampioen en de bekerwinnaar van
het voorgaande seizoen om de Ron Berteling-schaal gespeeld. De Ron Berteling-schaal
wordt jaarlijks - bij voorkeur - voor aanvang van de competitie gespeeld tussen de
landskampioen en bekerwinnaar van het afgelopen seizoen. Indien de landskampioen
dezelfde is als de bekerwinnaar, speelt de landskampioen tegen de verliezer van de
bekerfinale. De wedstrijd wordt gespeeld op de ijsbaan van de bekerwinnaar of indien de
wedstrijd wordt gespeeld tussen de landskampioen en de verliezend bekerfinalist, op de
ijsbaan van laatstgenoemde. In het seizoen 2009-2010 is de Ron Berteling-schaal na winst
tegen Romijnders Devils Nijmegen gewonnen door HYS The Hague (6-5).
De kampioen van de Eredivisie, HYS The Hague, heeft in oktober 2009 deelgenomen aan
groep B in de tweede ronde van de 2009-2010 IIHF Continental Cup.
Date

Time Game Team A

23-10-2009

16.00

1

Ujpest Budapest

19.30

2

16.00

24-10-2009

25-10-2009

Team B

Result

-

FC Barcelona

9

-

3

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

HYS The Hague

-

SC Miercurea Ciuc

4

-

3

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

3

Ujpest Budapest

-

HYS The Hague

2

-

6

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

19.30

4

SC Miercurea Ciuc

-

FC Barcelona

11

-

2

(4-0,5-1,2-1)

16.00

5

FC Barcelona

-

HYS The Hague

1

-

9

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

19.30

6

SC Miercurea Ciuc

-

Ujpest Budapest

5

-

0

(0-0,5-0,0-0)
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Rk

Team

GP

W

OTW

OTL

L

TP

GF

GA

1

HYS The Hague (NED)

3

3

0

0

0

9

19

-

6

2

SC Miercurea Ciuc (ROU)

3

2

0

0

1

6

19

-

6

3

Ujpest Budapest (HUN)

3

1

0

0

2

3

11

-

14

4

FC Barcelona (ESP)

3

0

0

0

3

0

6

-

29

ESP – Spanje

HUN – Hongarije

NED – Nederland

ROU – Roemenië

Door groep B in de tweede ronde van de 2009-2010 IIHF Continental Cup te winnen, heeft
HYS The Hague in november 2009 deelgenomen aan groep D in de derde ronde van de
2009-2010 IIHF Continental Cup.
Date

Time Game Team A

27-11-2009

16.30

1

Sheffield Steelers

20.00

2

16.30

28-11-2009

29-11-2009

Rk

Team B

Result

Per Period

-

HYS The Hague

4

-

3

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

HDK Maribor

-

Bolzano Foxes

2

-

6

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

3

HDK Maribor

-

Sheffield Steelers

4

-

5

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

20.00

4

Bolzano Foxes

-

HYS The Hague

3

-

0

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

16.30

5

HYS The Hague

-

HDK Maribor

4

-

1

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

20.00

6

Bolzano Foxes

-

Sheffield Steelers

3

-

4

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

Team

GP

W

OTW

OTL

L

TP

GF

GA

1

Sheffield Steelers (GBR)

3

2

1

0

0

8

13

-

10

2

Bolzano Foxes (ITA)

3

2

0

1

0

7

12

-

6

3

HYS The Hague (NED)

3

1

0

0

2

3

7

-

8

4

HDK Maribor (SLO)

3

0

0

0

3

0

7

-

15

GBR – Groot Brittannië

ITA – Italië

NED – Nederland

SLO - Slovenië

In 2009 zijn tijdens 7 controlemomenten 28 eredivisiespelers binnen wedstrijdverband door
de Dopingautoriteit op dopinggebruik gecontroleerd (zie paragraaf 7 voor een totaaloverzicht
van dopingcontroles in 2009).
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Aantal competitieteams NIJB 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Eredivisie

8

9

7

6

6

Eerste divisie
Andere divisies volwassenen

9

10

7

6

7

44

47

46

42

50

3

-

-

-

-

-

3

6

7

9

13

11

12

11

10

15

14

15

14

14

12

13

13

14

14

14

12

12

13

13

13

12

12

13

13

9

6

6

6

4

140

137

136

132

140

(inclusief studenten)

U21
(20-, 19-, 18-, 17-jarigen)

U20
(19-, 18-, 17-jarigen)

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

U14, U13
(13-, 12-jarigen)

U12, U11
(11-, 10-jarigen)

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

U8 (Mini´s)
(7-jarigen en jonger)

Jeugdrecreanten
Totaal
Kampioenen seizoen 2008-2009
Eredivisie

HYS The Hague

Bekerwinnaar Eredivisie

Romijnders Dar Devils Nijmegen

Ron Berteling-schaal

HYS The Hague

Eerste divisie

Red Eagles ’s-Hertogenbosch

Tweede divisie

Ugly Faces Heerenveen

Derde divisie

Enschede Lions

ARHL

Mix Stars Nijmegen

Studenten

Bulldogs Groningen

U20

Hijs Hokij Wolves Den Haag U20

Coupe der Lage Landen U20

Hijs Hokij Wolves Den Haag U20

U17

Amstel Tijgers Amsterdam U17

U14

Hijs Hokij Wolves Den Haag U14

U12

Zoetermeer Panters Blauw U12

Jeugdrecreanten

Leiden Lions JR
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Awards Eredivisie seizoen 2008-2009
Frans Henrichs Bokaal

Marco Postma

(meest waardevolle Nederlandse speler)

(Nijmegen Dar Devils)

Gobel-De Bruyn Trofee

Tim Knudsen

(beste doelverdediger)

(HYS The Hague)

Wil van Dommelen Trofee

Duncan Dalmao

(beste verdediger)

(HYS The Hague)

Jack de Heer Trofee

Taggert Desmet

(topscorer)

(DESTIL Trappers Tilburg)

Wim Kuit Trofee

Martin de Wilde

(meest waardevolle scheidsrechter)
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3. TOPSPORT EN TALENTONTWIKKELING
Geplande activiteiten nationaal mannenteam
- voorbereiding op het 2009 IIHF WK Divisie I, groep B in de vorm van trainingen,
interlands en oefenwedstrijden in Nederland (maart-april);
- deelname aan het 2009 IIHF WK Divisie I, groep B in Torun, Polen met als doel een
plaats bij de eerste twee (april);
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-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 maandagavond (januari-maart, septemberdecember);
- maandelijks regionale goalietrainingen (januari-maart en augustus-december);
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december);
- tenminste 10 oefenwedstrijden (januari-maart, september-december);
- deelname aan een internationaal toernooi in Zweden (maart);
- deelname aan het 2009 IIHF WK Vrouwen Divisie II in Torre Pellice, Italië met als doel
een plaats bij de eerste drie (maart);
- 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 2009 IIHF WK U20 Divisie II, groep B in Logrono, Spanje met als doel
de eerste plaats en promotie naar Divisie I (januari);
- maandelijks regionale goalietrainingen (januari-maart en augustus-december);
- selectie Jong Oranje U20 2009-2010 (april);
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december);
- deelname van Jong Oranje-goalies aan Dutch Top goalietrainingen (april-juni);
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen (september-december);
- tenminste 8 oefenwedstrijden tegen combinatieteams van eredivisieclubs (combinatieteams van eerste en tweede team of van eerste team en juniorenteam) (midweeks in de
periode september-december);
- trainingsweek of -weekenden 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);
- Hockey Development Camps voor regioteams tijdens schoolvakanties (februari en
oktober);
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december);
- tenminste 8 oefenwedstrijden met U18-selectie (januari-maart en augustus-december);
- tenminste 4 oefenwedstrijden met U17-selectie (januari-maart en augustus-december);
- maandelijks regionale goalietrainingen (januari-maart en augustus-december);
- deelname aan het 2009 IIHF WK U18 Divisie II, groep B in Narva, Estland met als doel
de eerste plaats en promotie naar Divisie I (maart);
- selectie Jong Oranje U18+U17 2009-2010 (april);
- deelname van selecties aan de Summer League in ’s-Hertogenbosch (april-juni);
- deelname van Jong Oranje-goalies aan Dutch Top goalietrainingen (april-juni);
8
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-

deelname van selecties aan het GAVIS-programma in ’s-Hertogenbosch of Zoetermeer
(mei-augustus);
deelname van (deel van) selectie(s) als aparte groep op ijshockeyschool in Duinkerken
of Zoetermeer (augustus);
deelname aan internationaal U18-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);
- Hockey Development Camps voor regioteams tijdens schoolvakanties (februari en
oktober);
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december);
- tenminste 12 oefenwedstrijden met U16-selectie (januari-maart en augustus-december);
- tenminste 4 oefenwedstrijden met U15-selectie (januari-maart en augustus-december);
- maandelijks regionale goalietrainingen (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 2009-2010 (april);
- deelname van selecties aan de Summer League in ’s-Hertogenbosch (april-juni);
- deelname van Jong Oranje-goalies aan Dutch Top goalietrainingen (april-juni);
- deelname van selecties aan het GAVIS-programma in ’s-Hertogenbosch of Zoetermeer
(mei-augustus);
- deelname van (deel van) selectie(s) als aparte groep op ijshockeyschool in Duinkerken
of Zoetermeer (augustus);
- deelname aan internationaal U16-toernooi in Zwitserland (december).
Geplande overige activiteiten talentontwikkeling
- finale NIJB Stean Challenge seizoen 2008-2009 (januari);
- tweede gedeelte seizoen/schooljaar 2008-2009 op de talentcentra in Amsterdam en
Tilburg (januari-juni);
- selectie seizoen/schooljaar 2009-2010 op de talentcentra in Amsterdam en Tilburg
(maart-april);
- eerste gedeelte seizoen/schooljaar 2009-2010 op de talentcentra in Amsterdam en
Tilburg (september-december);
- voorronde en halve finale NIJB Stean Challenge seizoen 2009-2010 (novemberdecember);
- ondersteunen ontwikkelen Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) in Eindhoven.
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Gerealiseerde activiteiten nationaal mannenteam
In de aanloop naar het 2009 IIHF WK Divisie I, groep B waren er 34 teambijeenkomsten
(waarvan twee trainingen in Frankrijk) en werden twee oefenwedstrijden tegen Frankrijk
gespeeld (in Valenciennes werd van Frankrijk verloren met 5-0, in Asnières werd van
Frankrijk verloren met 4-3). Tijdens het WK werd acht keer getraind.
Het 2009 IIHF WK Divisie I, groep B vond plaats in april 2009 en werd gehouden in Torun,
Polen. De huidige plaats van het mannenteam op de meerjaren wereldranglijst van de IIHF
is 25. Op de jaarlijkse (ranking)wereldlijst staat het team op plaats 25.
Date

Time Game Team A

11-04-2009

13.00

1

Groot Brittannië

-

Oekraïne

16.30

2

Roemenië

-

20.00

3

Nederland

13.00

4

16.30

13-04-2009

14-04-2009

16-04-2009

17-04-2009

Team B

Result

Per Period

2

-

4

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

Italië

0

-

11

(0-5,0-4,0-2)

-

Polen

1

-

3

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

Italië

-

Groot Brittannië

6

-

2

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

5

Oekraïne

-

Nederland

5

-

1

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

20.00

6

Polen

-

Roemenië

7

-

0

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

13.00

7

Italië

-

Nederland

4

-

0

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

16.30

8

Roemenië

-

Groot Brittannië

0

-

8

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

20.00

9

Oekraïne

-

Polen

2

-

1

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

13.00

10

Groot Brittannië

-

Nederland

3

-

2

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

16.30

11

Oekraïne

-

Roemenië

7

-

0

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

20.00

12

Polen

-

Italië

2

-

4

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

13.00

13

Nederland

-

Roemenië

5

-

1

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

16.30

14

Italië

-

Oekraïne

2

-

0

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

20.00

15

Polen

-

Groot Brittannië

1

-

2

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

Rk

Team

GP

W

OTW

OTL

L

TP

GDF

GF

GA

1

Italië

5

5

0

0

0

15

+22

26

-

4

2

Oekraïne

5

3

1

0

1

11

+12

18

-

6

3

Groot Brittannië

5

2

1

0

2

8

+5

17

-

12

4

Polen

5

2

0

2

1

8

+5

14

-

9

5

Nederland

5

1

0

0

4

3

-7

9

-

16

6

Roemenië

5

0

0

0

5

0

-37

1

-

38

In de aanloop naar het 2010 IIHF WK Divisie I, groep A in Tilburg is in oktober de
zogenaamde Tour To Tilburg gestart met een 20-tal teambijeenkomsten en zijn in november
twee oefenwedstrijden, in Heerenveen en in Nijmegen, tegen België gespeeld.
De spelers zijn door de teamarts voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. In 2009 zijn in Nederland spelers van het nationale mannenteam – uitkomende in de
Eredivisie - aan een dopingcontrole binnen wedstrijdverband onderworpen. Door de
internationale ijshockeyfederatie IIHF zijn tijdens het WK Nederlandse spelers
gecontroleerd. De resultaten van de controles waren negatief.
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Gerealiseerde activiteiten nationaal vrouwenteam
Het nationale vrouwenteam nam tijdens het seizoen 2008-2009 deel aan de competitie in de
Tweede divisie. In totaal speelde het nationale vrouwenteam 13 competitiewedstrijden,
waarvan zeven wedstrijden plaatsvonden in 2009.
In de directe aanloop naar het 2009 IIHF WK Vrouwen Divisie II is deelgenomen aan de
Hockey Ladies Cup 2009 in Säffle, Zweden. Na winst tegen België (3-0), winst tegen
Zweden SW (0-15) en winst tegen Zweden Z (0-7), eindigde Nederland op de eerste plaats.
Vervolgens speelde het nationale vrouwenteam in de aanloop naar het WK een
oefenwedstrijd tegen België in Deurne. Deze oefenwedstrijd werd door Nederland gewonnen
met 8-0. In de aanloop naar het WK trainde het nationale vrouwenteam tien keer op
Nederlandse bodem en twee keer in Säffle, Zweden. Tijdens het WK werd 11 keer getraind.
Het 2009 IIHF WK Vrouwen Divisie II vond plaats in april 2009 en werd gehouden in Torre
Pellice, Italië. Het nationale vrouwenteam staat op plaats 21 van de meerjaren wereldranglijst en op plaats 20 van de jaarlijkse (ranking)wereldlijst.
Date

Time Game Team A

12-04-2009

13.15

1

Noord-Korea

16.45

2

20.15
13-04-2009

15-04-2009

16-04-2009

18-04-2009

Rk

Team B

Result

Per Period

-

Letland

1

-

6

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

Denemarken

-

Nederland

2

-

1

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

3

Groot Brittannië

-

Italië

5

-

3

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

13.15

4

Nederland

-

Groot Brittannië

0

-

2

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

16.45

5

Denemarken

-

Noord-Korea

3

-

4

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

20.15

6

Letland

-

Italië

5

-

1

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

13.15

7

Letland

-

Nederland

5

-

0

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

16.45

8

Denemarken

-

Groot Brittannië

1

-

3

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

20.15

9

Noord-Korea

-

Italië

4

-

2

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

13.15

10

Nederland

-

Noord-Korea

1

-

2

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

16.45

11

Groot Brittannië

-

Letland

0

-

3

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

20.15

12

Italië

-

Denemarken

3

-

2

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

13.15

13

Noord-Korea

-

Groot Brittannië

4

-

1

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

16.45

14

Letland

-

Denemarken

6

-

2

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

20.15

15

Italië

-

Nederland

6

-

2

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

Team

GP

W

OTW

OTL

L

TP

GDF

GF

GA

1

Letland

5

5

0

0

0

15

+21

25

-

4

2

Noord-Korea

5

3

1

0

1

11

+2

15

-

13

3

Groot Brittannië

5

3

0

0

2

9

0

11

-

11

4

Italië

5

1

1

0

3

5

-3

15

-

18

5

Denemarken

5

0

1

2

2

4

-7

10

-

17

6

Nederland

5

0

0

1

4

1

-13

4

-

17

In mei 2009 speelde het nationale vrouwenteam een oefenwedstrijd op eigen bodem tegen
College Les Lynx (Canada) en verloor deze wedstrijd met 3-4.
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In mei 2009 nam het Jong Oranje vrouwenteam deel aan een internationaal U14-toernooi in
Zoetermeer. Het Jong Oranje vrouwenteam verloor van Tilburg Trappers U14 met 0-1, van
Zoetermeer Panters Geel U14 met 0-7, van Dordrecht Lions U14 met 1-2, van Leuven
Chiefs België U14 met 1-2, van Hijs Hokij Wolves Den Haag U14 met 0-6, won van
Zoetermeer Panters Blauw U14 met 3-1 en speelde gelijk tegen The Dutch Bulls met 3-3.
In augustus 2009 speelde het nationale vrouwenteam een tweetal oefenwedstrijden in Le
Sentier (Zwitserland). De wedstrijd tegen West-Zwitserland werd door Nederland gewonnen
met een uitslag van 12-3, de wedstrijd tegen Zwitserland U18 werd door Nederland verloren
met een uitslag van 1-3.
Het Jong Oranje vrouwenteam trainde in de periode van april tot en met juni 2009 18 keer
binnen het CTO-introductieprogramma. In mei en september 2009 trainde het Jong Oranje
vrouwenteam twee keer. In de periode van mei tot en met met december 2009 waren er 26
teambijeenkomsten met het nationale vrouwenteam.
In de zomermaanden werd op individuele basis een off-ice-programma afgewerkt. In 2009
zijn de spelers van het nationale vrouwenteam door een paramedische begeleider
voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik.
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Gerealiseerde activiteiten Jong Oranje U20
De voorbereiding op het WK was vanaf november 2008 en bestond uit 17 (ijs)trainingen in
Nederland en een oefenwedstrijd in België (Deurne) tegen Jong België U20. Deze wedstrijd
werd door Jong Oranje U20 verloren met 4-6. Tijdens het WK trainde het team zeven keer.
Het 2009 IIHF WK U20 Divisie II, groep B vond plaats in januari 2009 en werd gehouden in
Logroño, Spanje. Op de (jaarlijkse) wereldranglijst van de IIHF staat het U20-team op plaats
26.
Date

Time Game Team A

10-01-2009

13.00

1

Kroatië

-

Groot Brittannië

3

-

2

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

16.30

2

Nederland

-

Mexico

7

-

1

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

20.30

3

China

-

Spanje

1

-

5

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

13.00

4

Nederland

-

Kroatië

3

-

4

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

16.30

5

Mexico

-

China

4

-

2

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

20.00

6

Groot Brittannië

-

Spanje

6

-

0

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

13.00

7

Nederland

-

China

10

-

0

(6-0,2-0,2-0)

16.30

8

Groot Brittannië

-

Mexico

7

-

1

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

20.00

9

Kroatië

-

Spanje

5

-

4

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

13.00

10

China

-

Groot Brittannië

2

-

9

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

16.30

11

Mexico

-

Kroatië

2

-

10

(0-1,0-4,2-5)

20.00

12

Spanje

-

Nederland

2

-

4

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

13.00

13

Kroatië

-

China

12

-

4

(6-2,2-2,4-0)

16.30

14

Groot Brittannië

-

Nederland

5

-

4

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

20.00

15

Spanje

-

Mexico

1

-

3

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

11-01-2009

12-01-2009

14-01-2009

15-01-2009

Rk

Team

Team B

Result

Per Period

GP

W

OTW

OTL

L

TP

GDF

GF

GA

1

Kroatië

5

5

0

0

0

15

19

34

-

15

2

Groot Brittannië

5

4

0

0

1

12

19

29

-

10

3

Nederland

5

3

0

0

2

9

16

28

-

12

4

Mexico

5

2

0

0

3

6

-16

11

-

27

5

Spanje

5

1

0

0

4

3

-7

12

-

19

6

China

5

0

0

0

5

0

-31

9

-

40

Jong Oranje U20 trainde in de periode van april tot en met juni 2009 18 keer binnen het
CTO-introductieprogramma. Jong Oranje U20 heeft in het weekeinde van 30 en 31 mei 2009
een trainingskamp gehouden in Eindhoven, waarbij vier keer op het ijs werd getraind. In de
zomermaanden is op individuele basis een off-ice-programma afgewerkt.
In de aanloop naar het 2010 IIHF WK U20 Divisie II, groep B, in de periode van september
tot en met december 2009, waren er 14 teambijeenkomsten, werd twee keer een trainingskamp gehouden, twee keer een oefenwedstrijd gespeeld tegen Jong Oranje U18 en twee
keer een oefenwedstrijd gespeeld tegen het CTO-team. Het 2010 IIHF WK U20 Divisie II,
groep B vond plaats in december 2009 en werd gehouden in Narva, Estland. Tijdens het WK
trainde het team acht keer.
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In 2009 zijn de spelers van Jong Oranje U20 door een paramedische begeleider voorgelicht
over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik.
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Gerealiseerde activiteiten Jong Oranje U18+U17
In september 2008 begon Jong Oranje U18+U17 een trainingsprogramma ter voorbereiding
op het 2009 IIHF WK U18 Divisie lI, groep B in Narva, Estland. Tot het WK trainde het team
12 keer op het ijs en speelde een oefenwedstrijd tegen Eindhoven IJsbrekers met een winst
van 6-0.
Het 2009 IIHF WK U18 Divisie II, groep B vond plaats in maart 2009 en werd gehouden in
Narva, Estland. Jong Oranje U18 staat op plaats 29 van de (ranking)wereldlijst van de IIHF.
Date

Time Game Team A

16-03-2009

13.00

1

Servië

-

België

3

-

4

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

16.30

2

Groot Brittannië

-

China

16

-

2

(4-0,6-2,6-0)

20.00

3

Estland

-

Nederland

5

-

0

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

13.00

4

China

-

Servië

1

-

6

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

16.30

5

Nederland

-

België

4

-

5

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

20.00

6

Groot Brittannië

-

Estland

5

-

1

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

13.00

7

Nederland

-

China

11

-

2

(2-0,3-1,6-1)

16.30

8

Groot Brittannië

-

Servië

10

-

2

(3-0,5-2,2-0)

20.00

9

Estland

-

België

4

-

3

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

13.00

10

Servië

-

Nederland

2

-

14

(1-3,1-5,0-6)

16.30

11

België

-

Groot Brittannië

1

-

7

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

20.00

12

China

-

Estland

3

-

6

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

13.00

13

België

-

China

10

-

1

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

16.30

14

Nederland

-

Groot Brittannië

5

-

8

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

20.00

15

Estland

-

Servië

6

-

3

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

17-03-2009

19-03-2009

20-03-2009

22-03-2009

Rk

Team

Team B

Result

Per Period

GP

W

OTW

OTL

L

TP

GDF

GF

GA

1

Groot Brittannië

5

5

0

0

0

15

35

46

-

11

2

Estland

5

3

1

0

1

11

8

22

-

14

3

België

5

1

2

1

1

8

4

23

-

19

4

Nederland

5

2

0

1

2

7

12

34

-

22

5

Servië

5

1

0

1

3

4

-19

16

-

35

6

China

5

0

0

0

5

0

-40

9

-

49

Jong Oranje U18+U17 trainde in de periode van april tot en met juni 2009 18 keer binnen
het CTO-introductieprogramma. Jong Oranje U18+U17 trainde daarnaast in april en
september 2009 twee keer en heeft in het weekeinde van 23 en 24 mei 2009 een
trainingskamp gehouden in Eindhoven, waarbij vier keer op het ijs werd getraind.
Het trainings- en wedstrijdprogramma van september tot en met december 2009 bestond uit
een tiental teambijeenkomsten, een driedaags trainingskamp in Geleen en een tweetal
oefenwedstrijden tegen Jong Oranje U20. Daarnaast is in de zomermaanden op individuele
basis een off-ice-programma afgewerkt.
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In 2009 zijn de spelers van Jong Oranje U18+U17 door een paramedische begeleider
voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik.
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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 september 2008
van start gegaan en bestond totaal uit 16 (ijs)trainingen op eigen bodem.
In december 2008 nam Jong Oranje U16 deel aan een internationaal (U15) toernooi in
Romanshorn, Zwitserland.
In maart 2009 tijdens het Audax Chris Verwijst Tilburg U16-toernooi won Nederland in de
voorronde met 9-2 van Eaglebrook School (USA), verloor met 2-6 van Slovenië, verloor met
1-2 van Oostenrijk en verloor met 1-8 van Belmont Hill School (USA). In de eindronde won
het team met 3-2 van Tilburg Trappers en eindigde daarmee op de zevende plaats.
Rk

Team

1

Slovenië

2

Eaglebrook School (USA)

3

Polen

4

Groot Brittannië

5

Belmont Hill School (USA)

6

Oostenrijk

7

Nederland

8

Tilburg Trappers

In april 2009 nam Jong Oranje U15 deel aan het internationale “Kempisch IJsstadion Cup”
U17-toernooi in Turnhout, België.
Jong Oranje U16+U15 trainde in de periode van april tot en met juni 2009 18 keer binnen
het CTO-introductieprogramma. Jong Oranje U16+U15 had daarnaast op 18 april 2009 een
trainingskamp in Eindhoven, waarbij twee keer op het ijs werd getraind.
Op 17 mei 2009 hebben U15 spelers (geboren in 1995) in Eindhoven deelgenomen aan de
selectietraining voor de Jong Oranje U15-selectie seizoen 2009-2010.
Het trainings- en wedstrijdprogramma van september tot en met december 2009 bestond uit
vijf (ijs)trainingen en vijf wedstrijden tijdens een internationaal (U16) toernooi in
Romanshorn, Zwitserland. Daarnaast is in de zomermaanden op individuele basis een office-programma afgewerkt.
In 2009 zijn de spelers van Jong Oranje U16+U15 door een paramedische begeleider
voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik.
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Gerealiseerde overige activiteiten talentontwikkeling
Talent 2000+
In 2009 is het (additionele) talentontwikkelingsprogramma Talent 2000+ zijn negenste
seizoen ingegaan. In Amsterdam 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. Eén van de criteria is dat de speler deel uitmaakt van een Jong Oranjeselectie of kans heeft dat in de nabije toekomst te bewerkstelligen. De ijstrainingen zijn
overdag en op doordeweekse dagen (‘s avonds wordt bij een club getraind en in het
weekeinde wordt daar gespeeld). Doordat 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 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. In Tilburg voert de ijshockeyclub Tilburg Trappers Talent 2000+ uit.
Dit gaat in samenwerking met de stichting Topsportopleiding Tilburg die zichzelf onder meer
als doel heeft gesteld zorg te dragen voor de organisatorische aspecten die het samengaan
van school en topsport met zich mee brengen.
Deelnemers Talent 2000+
per locatie

Deelnemers Talent 2000+
per locatie
in nationale juniorenselecties
2009-2010
2008-2009

2009-2010

2008-2009

Tilburg

28

32

20

12

Amsterdam

15

14

14

7

Totaal

43

46

34

19

IIHF Hockey Development Camp
Van 5 juli tot en met 12 juli 2009 organiseerde de International Ice Hockey Federation (IIHF)
het 2009 IIHF Hockey Development Camp (HDC). Dit kamp vond plaats in Vierumäki,
Finland. Ruim 400 deelnemers uit meer dan 50 landen namen deel aan 15 verschillende
programma's, zoals het Learn to Play-programma, het Referee-programma, het
coachprogramma en een trainings- en wedstrijdprogramma voor spelers geboren in 1994.
De spelers werden verdeeld over acht internationaal samengestelde teams. Nederland was
vertegenwoordigd met 8 deelnemers:
Nederlandse spelers (geboren in 1994): Mike Groenhof (D, GIJS Bears Groningen), Dion
van 't Hof (D, Dordrecht Lions), Joey Verreijen (F, Krefelder EV, Dld). Thiemo de Vos (F, Hijs
Hokij Wolves Den Haag).
Overige Nederlandse deelnemers: Ruud van Baast (deelnemer Referee-programma), Jean
Paul den Brabander (deelnemer Referee-programma) en Tjakko de Vos (deelnemer Learn
to Play-programma). Namens de IIHF Youth Committee nam Hans van Rijssel als IIHF
Learn to Play instructor deel aan het kamp.
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Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Eindhoven
In een nota van oktober 2005 heeft de Nederlandse IJshockey Bond verdere denkstappen
gezet om talentontwikkeling van Nederlandse ijshockeyspelers te gaan structureren.
Talentontwikkeling heeft vervolgens altijd op de agenda gestaan van de NIJB en is het
najaar van 2008 meer concreet geworden door mee te denken en te participeren in het
Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) in Eindhoven. Dit meedenken leidde tot een
volgende nota, die in februari 2009 verscheen. Talentontwikkeling kreeg voor het eerst in het
75-jarig bestaan van de Nederlandse IJshockey Bond een dusdanige professionele aanpak,
die in opzet en structuur elke internationale vergelijking kan doorstaan. Het programma
oogst inmiddels veel lof in de internationale ijshockeywereld.
De CTO-talentontwikkeling wordt aangestuurd door de NIJB. Leidend voor het
talentontwikkelingsbeleid van de NIJB zijn de regels en richtlijnen van NOC*NSF, zoals
opgesteld in het Masterplan Talentontwikkeling 2006-2010, waarbij de accenten liggen op
versterking van de meerjarenopleidingsprogramma’s en verbetering van de infrastructuur
door CTO’s en regionale talentontwikkeling. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de
andere sportbonden, die zijn aangesloten bij het CTO Eindhoven, op zowel sporttechnische
zaken als operationele zaken. De professionele uitvoering ligt in handen van de
medewerkers van het bondsbureau en de twee fulltime talentcoaches. De verenigingen,
locale talentcentra en nationale selecties sluiten aan op de programma’s.
Het vertrekpunt voor de NIJB is het LTAD-model (Long Therm Athlete Development Model),
op basis waarvan een meerjarenopleidingsprogramma (MOP) is ontwikkeld, gericht op de
ontwikkeling van topijshockeyer beginnend bij de basis in de vereniging. Dit
meerjarenopleidingsprogramma krijgt vorm binnen het CTO Eindhoven en gaat uitgerold
worden naar de verenigingen en regionale talentcentra in oprichting teneinde talenten in een
vroeg stadium te kunnen herkennen en begeleiden.
Bij het CTO Eindhoven zijn momenteel de volgende sportbonden aangesloten: Koninklijke
Nederlandse Zwembond (KNZB), Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), Judo
Bond Nederlands (JBN), Koninklijke Nederlandse Base- en Softball Bond (KNBSB),
Nederlandse IJshockey Bond (NIJB) en Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging (NKBV).
Het CTO Eindhoven wordt op een fantastische wijze door de Gemeente Eindhoven
gefaciliteerd, niet alleen door het beschikbaar stellen van financiële middelen en
menskracht, maar onder andere ook door het beschikbaar stellen van accommodaties,
kantoorruimtes, studeerruimtes, vaste kleedruimtes, droogruimtes en lockers.
In januari 2009 startte een projectgroep CTO-ijshockey met het nadenken over en
vormgeven van centrale talentontwikkeling ijshockey in Eindhoven. De talentontwikkeling
van de Nederlandse IJshockey Bond is gebaseerd op de nationale selecties U15 tot en met
U20. De projectgroep bestond uit leden van de Nederlandse IJshockey Bond, Nederlands
Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) en de Gemeente Eindhoven.
De projectgroep werd aangestuurd door het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond en
de overkoepelende CTO-organisatie van de Gemeente Eindhoven.
De projectgroep heeft veel aandacht besteed aan communicatie met verenigingen en alle
actoren in het CTO-veld, waarin de visie van de Nederlandse IJshockey Bond inzake
talentontwikkeling centraal stond.
Op 2 maart 2009 is er voor studerende ijshockeytalenten in de leeftijdscategorie U20, U18,
U16 en U14 alsmede de ouders/verzorgers en belangstellenden een informatieavond CTO
Eindhoven georganiseerd.
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In april 2009 is gestart met een introductieprogramma, een zogenaamde “trial & errorperiode” CTO-ijshockey, van drie maanden. Het CTO-introductieprogramma bestond uit
ijstrainingen vanaf maandag 20 april tot en met donderdag 18 juni 2009: (a) voor de
selectiespelers Jong Oranje U16+U15 en vrouwen U16+U15 op de maandagen; (b) voor de
selectiespelers Jong Oranje U18+U17 en vrouwen U18+U17 op de dinsdagen; (c) voor de
selectiespelers Jong Oranje U18/U15 en vrouwen U18/U15 op de donderdagen (optioneel).
De (ijs)trainingen van het CTO-introductieprogramma zijn onder andere verzorgd door
bondscoach Tommie Hartogs.
Voorafgaand aan de eerste CTO-training U16+U15 van het CTO-introductieprogramma in
Eindhoven werden op 20 april en 21 april 2009 vervolg-informatieavonden georganiseerd,
waarin onder andere een nadere toelichting werd gegeven op de aanmeldingsprocedure van
het programma vanaf september, onderwijs en huisvesting.
Op 14 mei 2009 is specifiek voor ijshockeyclubs een informatieavond CTO Eindhoven
georganiseerd.
De “trial & errorperiode” heeft een schat aan informatie opgeleverd. Hoe werkt de
accommodatie? Hoe ervaren de Nederlandse talenten een verhoogde trainingsintensiviteit?
Hoe wordt begeleid studeren, zelfstandig wonen en alle andere toekomstige faciliteiten
ervaren? Wie wel selecteren, wie niet? De “trial & errorperiode” maakte het mogelijk om in
september 2009 officieel te starten met zo weinig mogelijk aanloopfouten.
Na een zorgvuldige voorbereiding van negen maanden werd in september 2009 het officiële
startsein gegeven door Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF, voor CTOijshockey in Eindhoven.
Vanaf september 2009 ging in Eindhoven een fulltime CTO-programma van start - van
maandag tot en met vrijdag - met 8 ijstrainingen per week. De (ijs)trainingen van het CTOprogramma – ijshockeyseizoen 1 - zijn verzorgd door de bondscoaches Tommie Hartogs en
Robb Serviss.
De CTO´ers trainen 2 maal dagelijks op of buiten het ijs, wonen in Eindhoven en studeren in
Eindhoven. Daarnaast krijgt de groep begeleiding op gebied van voeding, (para)medisch,
sporttechnisch, sociaal maatschappelijk en overige randvoorwaarden die nodig zijn om te
kunnen ontwikkelen naar het hoogste niveau.
Deelnemers CTO-ijshockey

Deelnemers CTO-ijshockey
in nationale juniorenselecties
2009-2010

2009-2010
26

25

De talentcoaches van het CTO-ijshockey hebben een bijdrage geleverd aan het
(maandelijkse) CTO-coachoverleg (waaraan de talentcoaches van alle binnen het CTO
gehuisveste sporten deelnemen) en daar veel informatie en kennis gekregen om hun eigen
fulltime trainingsprogramma nog beter in te vullen.
Per 1 juli 2009 is binnen het CTO Eindhoven Mark Meijer als CTO-coördinator aangesteld.
Mark Meijer is voor alle CTO-partners het belangrijkste aanspreekpunt en ook operationeel
verantwoordelijk voor de inrichting en ontwikkeling van het CTO. De CTO-coördinator is per
1 juli gevestigd in Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep, naast het kantoor van Olympisch
Netwerk Brabant, waarmee hij veel zal samenwerken.
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Olympisch Netwerk Brabant (ONB) is hét loket voor sporters en hun ouders. ONB vervult
richting hen een advies- en verwijsfunctie. Op alle vragen die spelen rondom de sport zoals,
onderwijs, huisvesting, fondsen/subsidies, fiscale zaken, het combineren van
onderwijs/maatschappelijke loopbaan en sport, (para)medische begeleiding, behalen van
een rijbewijs, etcetera, heeft ONB voor de sporter het antwoord of kan doorverwijzen naar
de juiste persoon of instantie.
Op 25 mei 2009 heeft in Den Haag een eerste overleg plaatsgevonden tussen het ministerie
van VWS, het ministerie van OC&W en NOC*NSF. Het overleg ging over de knelpunten die
(dreigen te) ontstaan in het onderwijs als gevolg van de oprichting van Centra voor Topsport
en Onderwijs. Zo wordt het binnen de CTO-eisen (fulltime programma’s) moeilijk voor de
LOOT-school en sporters om te voldoen aan de 800-uren norm, die staat voor LOOTonderwijs. Een ander aandachtspunt is de toename van het aantal topsporters in alle
niveaus van onderwijs, met als gevolg een toename in de behoefte aan coördinatie en
begeleiding en organisatiekosten die daarmee gepaard gaan.
Voor de stappen die op het terrein van het CTO-ijshockey werden gezet, is speciale dank
verschuldigd aan de heer Paul Marx, die als voorzitter van de projectgroep CTO-ijshockey,
in opdracht en onder de hierarchische leiding van het bestuur van de NIJB, deze
ontwikkeling heeft vormgegeven.
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4. KADERBELEID
Geplande activiteiten
- afronding modernisering van de opleidingen en aanpassing aan Europese
kwalificatiestructuur, waardoor onder meer ook een betere aansluiting met opleidingen
van andere sportbonden ontstaat (januari);
- pilots opleiding Sportleider 1-3 (januari);
- pilot opleiding Sportleider 4 (februari);
- aanbieden opleiding Sportleider 1-4 (hele jaar);
- scholen en bijscholen (club)scheidsrechters (hele jaar);
- scholen en bijscholen andere wedstrijdofficials (hele jaar);
- scholen en bijscholen van lokale (scheidsrechter-)supervisors (hele jaar);
- bijscholing van coaches nationale teams tijdens coachplatform (hele jaar).
Gerealiseerde activiteiten
De afgelopen jaren heeft de NIJB samen met andere bonden onder de regie van NOC*NSF
gewerkt aan de modernisering van de sporttechnische opleidingen (gericht op
trainer/coaches) volgens de kwalificatiestructuur sport. In de periode van september tot en
met december 2009 zijn onderdelen uit het opleidingsmateriaal van de IIHF vertaald en
herschreven. In oktober en november 2009 zijn in samenwerking met het Centrum voor
Topsport en Onderwijs (CTO) in Eindhoven de pilots van de opleiding Sportleider 1-4 van
start gaan. Aan deze pilots wordt deelgenomen door de bondscoaches en teammanagers
van nationale teams. In maart van 2010 zijn de zogenoemde audits van de Proeve van
Bekwaamheid (PvB´s) afgenomen. Inmiddels heeft het ministerie van VWS de NIJB laten
weten dat de audits positief zijn beoordeeld.
Met het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) in Eindhoven krijgt de NIJB meer
mogelijkheden om trainers en coaches te gaan opleiden naar het gewenste niveau. Vanaf
het seizoen 2010-2011 wordt vanuit NIJB/CTO de opleidingen sportleider 1-4 geboden aan
teambegeleiders, trainers en coaches van verenigingen.
In het onderstaande schema worden de opleidingen van de NIJB nieuwe opzet, de
doelgroep, de vergelijkende IIHF-opleiding en de NIJB oude opzet naast elkaar neergezet.
Voor IJshockey Sportleider 3 en 4 kan een deelcertificaat worden behaald voor de
onderdelen Coachen en Teammanager. Dit betekent dat bij degene die een deelcertificaat
wil halen, alleen een Proeve van Bekwaamheid voor deze onderdelen wordt afgenomen.
Voor het diploma Sportleider 3 en Sportleider 4 moet alle stof worden beheerst, inclusief de
onderwerpen voor de deelcertificaten. Iemand die het deelcertificaat Teamleider/Coach en
eventueel daaropvolgend het deelcertificaat Teammanager wil halen, hoeft geen IJshockey
Sportleider 2 opleiding te volgen. De IJshockey Sportleider 2 opleiding is vooral gericht op
het geven van trainingen aan spelers tot 10 jaar.
NIJB nieuwe opzet
Sportleider 1
(Fairplay & Respect)
Sportleider 2
(Learn to Play)
Sportleider 3
Deelkwalificatie
Teamleider/Coach
Sportleider 3
(Trainer/Coach)

Doelgroep
Teambegeleiders
junioren
Assistent-trainers

IIHF

Teamleider/Coaches
junioren

Level 1 en 2

Teamleider / Coach
(TL/C)

Jeugdtrainer

Level 1 en 2

Jeugdtrainer

Introduction to
coaching
Learn to Play program
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NIJB nieuwe opzet
Sportleider 4
Deelkwalificatie
Teammanager
Sportleider 4
(Trainer A)

Doelgroep
Teammanager
(NT + Eredivisie)

IIHF
Level 3

NIJB oude opzet
Geen NIJB opleiding

Hoofdtrainer

Level 3

Trainer A

Binnen de nieuwe opleiding Sportleider 1 is ruim aandacht voor sportiviteit & respect.
Op het gebied van scheidsrechtersopleidingen (scholing en bijscholing) werkt de NIJB nauw
samen met de IIHF en ijshockeybonden uit andere landen. In het kader van het Masterplan
Arbitrage is een (professionele) scheidsrechtersopleider aangesteld.
Aan de hand van het nationale Masterplan Arbitrage is door de NIJB aan de IIHF het
concept ontwikkelingsplan aangeboden: Officiating Development Plan.
In februari 2009 is in Nieuwegein een bijeenkomst georganiseerd voor scheidsrechters en
linesmen actief in de Ere- en Eerste divisie. Tijdens het scheidsrechtersweekend in
Dordrecht, traditioneel voor aanvang van het seizoen, is een landelijke bijscholing voor NIJBscheidsrechters georganiseerd. In oktober 2009 is in Nieuwegein een bijeenkomst voor de
scheidsrechterscoördinatoren georganiseerd. In de maanden oktober, november en
december 2009 hebben in Amsterdam, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Geleen,
Groningen, Heerenveen, Leiden, Tilburg en Utrecht lokale bijscholingscursussen
plaatsgevonden voor (club-)scheidsrechters. In de maanden augustus, september, oktober,
november en december 2009 is in Dordrecht, Nijmegen en Zoetermeer de basisopleiding
scheidsrechters gegeven. In november en december 2009 zijn in Eindhoven in totaal twee
opleidingsavonden voor supervisors gehouden.
In Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Geleen, Groningen, Heerenveen, ’sHertogenbosch, Hoorn, Leiden, Nijmegen, Tilburg, Utrecht en Zoetermeer hebben in
september, oktober en november 2009 informatiebijeenkomsten plaatsgevonden voor U14spelers en hun ouders om de kennis van spelregels te verhogen en om een bijdrage te
leveren aan fair play & respect. Scheidsrechters, coördinatoren en/of supervisors hebben als
inleider gefungeerd op deze bijeenkomsten. De NIJB heeft hiervoor een
standaardpresentatie (met videomateriaal) ontwikkeld.
Ramon Sterkens en Dzmitry Spirydzionak namen in juli 2009 deel aan een scheidsrechterstrainingskamp in Rochester, USA.
In ‘s-Hertogenbosch zijn 13 bench-officials opgeleid. In Groningen zijn 9 bench-officials
opgeleid. In Tilburg zijn 13 bench-officials opgeleid. In Zoetermeer zijn 13 bench-officials
opgeleid. Daarnaast heeft in ’s-Hertogenbosch een opfriscursus plaatsgevonden van een
avond aan 7 dienstdoende bench-officials.
Op zaterdag 12 september 2009 is in Tilburg de eerste editie van de Dag van het ijshockey
georganiseerd. De doelstelling van de NIJB met deze Dag van het ijshockey was om de
leden zo breed mogelijk te informeren en zo mogelijk ook (bij) te scholen op de volgende
onderwerpen: Communicatie en gedragscode, Kaderopleidingen ijshockey - IJshockey:
speel het volgens de regels - Fondswerving en relatiebeheer - (nieuwe) Reglementen Instructie voor bench officials en speakers - De toekomst van het Nederlandse ijshockey Conditietraining, powerskating en zomertraining - Efficiënte jeugdtraining - Fondswerving en
relatiebeheer, Modern topijshockey. Tijdens de Dag van het ijshockey werd een mix van
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vooraanstaande gastsprekers, gastdocenten en inspirerende parallelsessies geboden.
Tijdens de Dag van het ijshockey werden tevens de coaches en (assistent-)captains van de
Eredivisieclubs samen met de scheidsrechters van de Eredivisie bijgeschoold tijdens een
tweetal besloten sessies: een sessie gericht op coaching en een sessie met betrekking tot
richtlijnen, spelregels en de toepassingen daarvan van de IIHF en de NIJB.
De doelgroepen voor de Dag van het ijshockey zijn: bestuurders, coaches, trainers,
teamleiders, teambegeleiders, bench-officials, speakers, scheidsrechterscoördinatoren en
eenieder waarvoor het programma mogelijk interessant is. De Dag van het ijshockey zal
jaarlijks terugkeren met onderwerpen, waarvoor de doelgroepen vooraf onderwerpen
kunnen aandragen waarop ze graag (bij)geschoold zouden willen worden.
De NIJB kent een coachplatform voor coaches van nationale selecties. Tijdens bijeenkomsten van het platform worden de sporttechnische lijnen uitgezet en vindt uitwisseling
plaats van (doorgaans internationaal) recent ontwikkelde sportspecifieke kennis. In mei
heeft de bondscoach deelgenomen aan het 2009 IIHF Coaching Symposium, Zürich
(Oerlikon), Zwitserland. Voor de bijscholing van trainer/coaches, teammanagers en
scheidsrechters maakt de NIJB regelmatig gebruik van de programma’s, die de IIHF
aanbiedt in het kader van zogenoemde Hockey Development Camps.
Tijdens het eerder genoemde 2009 IIHF Hockey Development Camp in Vierumäki, Finland
zijn naast Nederlandse spelers (zie paragraaf 3), de volgende kaderleden geschoold:
Ruud van Baast (deelnemer Referee-programma), Jean Paul den Brabander (deelnemer
Referee-programma) en Tjakko de Vos (deelnemer Learn to Play-programma). Namens de
IIHF Youth Committee nam Hans van Rijssel als IIHF Learn to Play instructor deel aan het
kamp.
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5. DIENSTVERLENING AAN VERENIGINGEN
Geplande activiteiten
- monitoren en continu verbeteren van de online competitie- en ledenadministratie (hele
jaar);
- uitvoering Masterplan Arbitrage (hele jaar);
- ontwikkelen handleiding vinden en binden verenigingskader (januari-juni).
Gerealiseerde activiteiten
In de aanloop naar het seizoen 2009-2010 is de website van de NIJB naar een nieuwe
vormgeving en een nieuw concept overgegaan. De nieuwe vormgeving sluit beter aan bij de
dynamiek en de uitstraling van de sport. Door meer aandacht te besteden aan
beeldmateriaal, en door dit regelmatig te verversen, wordt nadrukkelijk gemikt op een jonger
publiek.
Bovendien heeft de competitie een meer prominente plaats op de website gekregen, door de
plaatsing van een live-ticker op een prominente plaats bovenaan de pagina en een
uitslagenbord. Hierdoor wordt het voor bezoekers, die niet rechtstreeks of indirect aan de
NIJB gebonden zijn, eenvoudiger om naar de voor hen meest relevante informatie te gaan.
In de voorbereiding op het WK is bovendien nog een koppeling ontwikkeld naar de website
van de International Ice Hockey Federation, die het mogelijk maakt wedstrijden van WK’s
live op de NIJB-site te laten meelopen.
Voor de medewerkers en vrijwilligers is een persoonlijk menu gemaakt, waar zij na inloggen
de voor hen meest relevante opties kunnen oproepen, Dit bespaart veel zoekwerk en geeft
een beter overzicht. Zo zijn bijvoorbeeld de uitslagen en straffen per vereniging gebundeld.
Daarnaast kunnen wedstrijdsecretarissen het meest actuele wedstrijdprogramma en een
overzicht van alle voor hen relevante wedstrijdwijzigingen oproepen.
Op het gebied van nieuwsgaring is gepoogd tot een betere rubricering te komen. Deze
rubricering zal in de komende tijd verder worden verbeterd, waarbij rekening zal worden
gehouden met de aanbevelingen en wensen van de bezoekers.
Voor medewerkers van het bondsbureau en de competitiecommissie is een planningstool
gemaakt, waarmee de (jeugd)competities kunnen worden ingepland en die gebruikt kan
worden bij het herplannen van wedstrijden die - om wat voor oorzaak dan ook - geen
doorgang hebben gevonden. Deze planner houdt rekening met de randvoorwaarden, die de
verenigingen bij de online inschrijving opgeven, zoals voorkeurstijden, ijsbaanverhinderingen
en dergelijke. Een belangrijke verbetering ten opzichte van de eerdere planner-tools is dat
de nieuwe tool tijdens het plannen een volledig overzicht van de competitie geeft, waardoor
het veel eenvoudiger is een geschikte datum te vinden of om te zien welke consequenties
een bepaalde omzetting met zich meebrengt.
Voor de scheidsrechtersaanwijzing is een vergelijkbaar instrument gemaakt, waarbij de
scheidsrechters on-line hun beschikbaarheid kunnen opgeven, die de aanwijzer een duidelijk
beeld geeft van de eerdere en reeds geplande inzet van scheidsrechters, zowel
gegroepeerd per official als per team/vereniging.
Daarnaast is een begin gemaakt met een optie, waarbij de verenigingen hun eigen
spelerskaarten kunnen uitprinten. Hiervoor is, naast het vaste NIJB-nummer een unieke
'iTAN-code' aan het NIJB-paspoort toegevoegd. Deze code is als een barcode op de kaart
geprint, en bevat, behalve informatie over de speler, ook informatie over de
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speelgerechtigheid. Doordat het nummer nieuw is per spelerspaspoort biedt dit optimale
bescherming tegen fraude en illegaal hergebruik van vervallen spelerskaarten. Verenigingen
krijgen in de toekomst de mogelijkheid hun eigen paspoorten te printen en kunnen/moeten
deze dan authenticeren door het plaatsen van het door de NIJB verstrekte bewijs van
echtheid, in de vorm van een voorafgaand aan het seizoen toegezonden hologram-sticker.
Hierdoor krijgen de verenigingen veel meer vrijheid in flexibiliteit in het aanmelden en
speelgerechtigd maken van hun spelers, en kunnen officials eenvoudig de echtheid en
geldigheid van een spelerspaspoort controleren. Als consequentie zal in de toekomst veel
nadrukkelijker op spelerskaarten gecontroleerd gaan worden en zal het elektronisch
wedstrijdformulier de geldigheid van de iTAN-code gaan verifiëren.
Het project Verenigingskader is wegens gebrek aan menskracht en middelen niet
uitgevoerd.
De uitvoer van het Masterplan Arbitrage is in volle gang. Zie paragraaf 6 voor een
beschrijving van de in 2009 gerealiseerde activiteiten.
In 2009 hebben informatiebijeenkomsten plaatsgevonden in het kader van het Centrum voor
Topsport en Onderwijs (CTO) in Eindhoven. De verenigingen zijn en worden door de
NIJB/CTO nadrukkelijk betrokken bij het vernieuwde beleid in het kader van talentontwikkeling.
Verenigingen zullen vanuit NIJB/CTO worden ondersteund met trainingsprogramma’s en
opleidingen voor teambegeleiders, coaches en trainers. Verenigingen zullen vanuit NIJB/CTO
worden ondersteund en gefaciliteerd in het kader van talentherkenning en –ontwikkeling en bij
het opzetten van regionale talentcentra waar regionale talenten in combinatie met LOOTscholen kunnen ijshockeyen.
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6. SCHEIDSRECHTERSZAKEN
Geplande activiteiten
- uitvoering Masterplan Arbitrage, waarbij ook aandacht voor sportiviteit & respect (hele
jaar).
Gerealiseerde activiteiten
NOC*NSF heeft met veertien samenwerkende sportbonden het Masterplan Arbitrage
opgesteld. Het ministerie van VWS ondersteunt het Masterplan met een subsidie van bijna 6
miljoen euro. De regiegroep, waarin alle sportbonden vertegenwoordigd zijn, heeft binnen de
thema's Klimaat & Imago, Behoud, Kwaliteit & Opleiding en Organisatie diverse
onderwerpen aangepakt die aanhaken bij de belevingswereld van scheidsrechters.
Sportief gedrag, ook richting de scheidsrechter
Vanuit het Masterplan Arbitrage nemen we maatregelen om de sportiviteit van spelers,
coaches, publiek en bestuurders (en dus verenigingen) te vergroten. Ook scheidsrechters
worden begeleid in hun rol om sportiviteit op het veld te vergroten en escalaties te
voorkomen.
50.000 extra scheidsrechters, door werving en behoud
De deelnemende sportbonden schatten in dat circa 50.000 extra scheidsrechters nodig zijn
om in 2011 90 procent van de wedstrijden te laten leiden door een gekwalificeerde
scheidsrechter.
Alle jeugd doet ervaring op als scheidsrechter
De deelnemende sportbonden gaan stimuleren dat alle jeugdleden de rol van scheidsrechter
gaan ervaren. De kans dat zij blijven fluiten als ze volwassen zijn is dan groter. Bovendien
zorgt de opgedane spelregelkennis voor verbetering van het klimaat en ervaren jonge
sporters zelf hoe het is om scheidsrechter te zijn.
Beginnende scheidsrechters een goede start geven
Fluiten leer je in de praktijk. De eerste ervaringen als scheidsrechter zijn erg belangrijk en
bepalen vaak of iemand het leuk vindt om scheidsrechter te zijn. Door een goede
begeleiding door de sportbonden in de beginperiode wordt de kwaliteit van de
scheidsrechter snel vergroot en een grote uitval onder beginnende scheidsrechters
voorkomen.
Meer TOPscheidsrechters op alle niveaus
Sportbonden willen een betere kwaliteit van de scheidsrechters door deskundigheidsbevordering, zodat je op elk niveau topscheidsrechters krijgt. De doorstroming van talenten
wordt verbeterd. Hierdoor komen meer scheidsrechters voor de nationale en internationale
top beschikbaar.
De aanpak in hoofdlijnen
Vertegenwoordigers van scheidsrechterszaken van de veertien deelnemende sportbonden
zijn verenigd in de regiegroep. Onder coördinatie van NOC*NSF ontwikkelden zij een
raamwerk voor de realisatie van de vijf doelen in de komende jaren. Vijf werkgroepen gaan
de activiteiten uitvoeren:
1. Verbetering klimaat en imago
Door gebruik te maken van de brede steun van de sportliefhebbers kunnen we maatregelen
nemen op dit terrein. Deze maatregelen zijn vooral gericht op sporters en publiek. Coaches,
clubs en media kunnen een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van het negatieve
klimaat.
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2. Werving
De werkgroep Werving gaat de verschillende methoden van werving vergelijken en
analyseren. In elk geval is het streven dat bij iedere sport alle jeugd op één of andere manier
ervaring opdoet als scheidsrechter.
3. Behoud en doorstroming
In dit deelprogramma ligt het accent op het behoud van scheidsrechters en de begeleiding
naar hun persoonlijke top.
4. Kwaliteit en kaderontwikkeling
In de praktijk zijn er grote verschillen in de wijze waarop de sportbonden arbitrerend kader
opleiden, bijscholen en ontwikkelen. Ook de kwaliteit van begeleidend kader voor de
scheidsrechters, zoals praktijkbegeleiders, beoordelaars en opleiders, is een aandachtspunt.
5. Organisatie
Een goede organisatie van de arbitrage is van groot belang om een goed
scheidsrechterskorps te werven en te behouden. Vooral de organisatie voor de
scheidsrechters op lager niveau en bij de clubs is bij veel sportbonden onderontwikkeld.
Samen met NOC*NSF, andere teamcontactsporten (american football, basketbal, handbal,
hockey, korfbal, rugby, voetbal en waterpolo) en inmiddels nog zeven aangeschoven
sportbonden is in 2009 gewerkt aan uitvoering van het landelijke traject van het Masterplan
Arbitrage, het zogenoemde spoor 2. In dit kader maakt Arnoud van Berkel, bestuurslid van
de NIJB en voorzitter van de scheidsrechterscommissie, deel uit van zowel de werkgroep
Organisatie als de werkgroep Behoud.
Evenals de seizoenen 2006-2007 (Johnathan Morrison) en 2007-2008 (Patrick Britt) had de
NIJB tijdens de seizoenen 2008-2009 (Paul DePuydt) en 2009-2010 (Jeremy Hutchins) in
het kader van het Masterplan Arbitrage een Amerikaanse scheidsrechtersopleider in dienst.
Deze scheidsrechtersopleider heeft een groot aantal van de in paragraaf 4 genoemde
scheidsrechtersopleidingen en bijscholingen verzorgd.
Om de lokale arbitrage een impuls te geven, helpt de NIJB, in navolging van andere
sportbonden in Nederland, clubs bij het opstellen van een lokaal arbitrageplan. De NIJB
heeft voor het opstellen van een lokaal arbitrageplan een blauwdruk opgesteld. Deze
blauwdruk kan worden gedownload vanaf de website van de NIJB.
Ten behoeve van kwaliteitsbewaking van de arbitrage bij U17-wedstrijden worden deze
wedstrijden voortaan bemand door de scheidsrechterscommissie met één NIJBscheidsrechter en één clubscheidsrechter, die hiervoor speciaal door de club bij de NIJB is
aangemeld.
Op vrijwillige basis bood de NIJB het seizoen 2008-2009 voor U14-spelers en hun ouders
informatiebijeenkomsten aan over gedrag op en rond de ijsbaan, fair play en respect en
spelregels. De verantwoordelijkheid van de organisatie hiervan lag bij de vereniging, de NIJB
zorgde voor een inleider. Vanaf het seizoen 2009-2010 zijn deze bijeenkomsten conform de
wijzigingen in het sportreglement voor de spelers verplicht.
De volgende Nederlandse scheidsrechters kregen de licentie van IIHF-referee: Ruud van
Baast, Sven Bergman, Roger van de Waarden, Jean-Paul de Brabander, Martin de Wilde en
Debby Hengst (F). De volgende Nederlandse scheidsrechters kregen de licentie van IIHFlinesmen: Joep Leermakers, Ramon Sterkens, Jeroen van den Berg, Jeroen Hesselberth,
Eric de Witte, Gert-Jan Zigterman, Jos Korte, Bianca Schipper (F) en Vivienne Brekelmans
(F).
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Negen Nederlandse scheidsrechters zijn door de IIHF ingezet tijdens WK’s en andere
evenementen. Arnoud van Berkel was op een WK actief als IIHF-supervisor.
Internationale scheidsrechtersaanwijzingen in 2009
Debby Hengst

referee

EWCC1

Agordo

Jeroen Hesselberth

linesman

WMU20I

Megéve, St. Gervais Frankrijk

Bianca Poeteray

linesperson

EWCC2

Berlijn

Duitsland

Bianca Poeteray

linesperson

WWI

Graz

Oostenrijk

Jeroen van de Berg

linesman

WM18IIA

Maribor

Slovenië

Jean-Paul de Brabander

referee

WMIIB

Sofia

Bulgarije

Jeroen Hesselberth

linesman

WM18IIIB

Erzurum

Turkije

Ramon Sterkens

linesman

WMIIB

Novi Sad

Servië

Roger van de Waarden

referee

WM18IB

Asiago

Italië

Eric de Witte

linesman

Final CC

Rouen

Frankrijk

Arnoud van Berkel

IIHF-supervisor

WMIIB

Novi Sad

Servië
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7. 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.
Vanaf mei 2009 wordt de campagne 100% Dope Free op de nieuwe website van de NIJB
gepromoot. Vanaf december 2009 wordt de campagne Eigen kracht op de website van de
NIJB gepromoot.
In december 2009 zijn de volgende updates beschikbaar gekomen op de website van de
NIJB: Dopinglijst per januari 2010 - Lijst van verboden stoffen en middelen per januari 2010 Lijst van toegestane middelen per januari 2010 - Whereaboutsbijlage behorend bij het
Dopingreglement - Wijzigingen in de dispensatieprocedure per januari 2010.
In 2009 hebben binnen de NIJB in totaal 28 controles binnen wedstrijdverband
plaatsgevonden.
Dopingcontroles 2009
Eredivisie
Binnen wedstrijdverband
Totaal

Aantal controlemomenten

Aantal controles

7

28

7

28
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8. ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN
Geplande activiteiten
- organisatie bekerfinale eredivisie in Eindhoven (januari);
- opstellen en indienen van een bid voor het 2010 IIHF WK Divisie I (januari-mei).
Gerealiseerde activiteiten
De bekerfinale die traditioneel plaatsvond in januari in Eindhoven was met ruim 2.200
bezoekers (wederom) uitverkocht.
In samenwerking met de gemeente Tilburg werd de kandidatuur voorbereid. In het kader van
de organisatie van het 2010 IIHF WK Divisie I werd een tot op details goed verzorgde
presentatieboek (bidbook) opgesteld. Dit bidbook is ingebracht in het 2009 Annual Congress
van de International Ice Hockey Federation (IIHF) in Bern, Zwitserland. Aanvragen voor
hosting van dit kampioenschap waren ontvangen van Oekraïne, Nederland en Servië. Het
resultaat van de stemming was als volgt: 12 stemmen voor Nederland, 7 stemmen voor
Oekraïne, 5 stemmen voor Servië en 1 onthouding. Aangezien geen van de kandidaten een
eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen ontving, was een tweede stemronde
nodig tussen de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen. Het resultaat was dan
als volgt: 14 stemmen voor Nederland, 10 stemmen voor Oekraïne en 1 onthouding. Tijdens
het 2009 IIHF Annual Congress in Bern, Zwitserland, is de NIJB er derhalve in geslaagd de
organisatie van de 2010 IIHF WK Divisie I, groep A, naar zich toe te trekken.
In Tilburg is in juni 2009 de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de Gemeente
Tilburg en de Nederlandse IJshockey Bond. In de vorm van partnership kwamen zij overeen
om samen de organisatie van het 2010 IIHF WK Divisie I, groep A voor hun rekening gaan
nemen. In de plannen werden de volgende zaken besproken. De Gemeente Tilburg
participeert in het organisatie comité middels de deelname van een event manager. Het
organisatie comité komt onder leiding van Henk van de Pas, secretaris van de NIJB.
Daarnaast werd een executive board geformeerd, waarbij NIJB-voorzitter Joop Vullers als
president zal fungeren, geassisteerd door wethouder Jan Hamming en 2 oud-voorzitters en
inmiddels ereleden van de NIJB, de heren John Ponsioen en Jan de Greef. De organisatie
zal gebruik maken van vele vrijwilligers uit diverse steden, uiteraard ook de vrijwilligers van
de Tilburg Trappers. Opleidingsinstituten in Tilburg zullen worden opgeschakeld om de
gehele organisatie te ondersteunen. De Gemeente Tilburg gaat het geheel gebruiken voor
side events en city marketing.
Het wedstrijdprogramma van het 2010 IIHF Divisie I, groep A werd tijdens het IIHF SemiAnnual Congress in september 2009 goedgekeurd.
In september 2009 is door het bondsbureau een projectplan (startplan) opgesteld en zijn de
IIHF-reglementen verspreid onder de leden van het organisatie comité. In november 2009
heeft een site visit plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de International Ice Hockey
Federation (IIHF), Infront (marketingbureau van de IIHF), en Mediatec (televisieproductiemaatschappij).
Het Nederlands team zal in 2010 onder de naam Tour To Tilburg een intensiever
voorbereidingsprogramma gaan invullen. Roemenië, Groot Brittannië en Frankrijk gaan
daarin een rol spelen. In november 2009 zijn de eerste twee wedstrijden in dit
oefenprogramma in Heerenveen en Nijmegen gespeeld tegen België. Verder zal in 2010
een All Star Game worden georganiseerd tussen Oranje en een selectie uit de overige
Eredivisie-spelers. Tour To Tilburg zal plaatsvinden op meerdere ijsbanen in Nederland.
Uitsluitend de laatste oefenwedstrijd, een paar dagen voor het WK gaat naar de partner, de
Gemeente Tilburg.
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Een aantal dagen voor de start van het WK zal de organisatie eveneens oefenwedstrijden
met Oostenrijk en Frankrijk faciliteren. Daarmee is het direct mogelijk alle logistieke
processen te testen en eventueel te optimaliseren alvorens het WK begint.
De organisatie van een dergelijk toernooi legt een behoorlijke belasting op de interne
organisatie. Toch was de NIJB zeer blij met de toekenning. Het paste volledig in lijn met de
ontwikkeling die het Nederlands ijshockey doormaakt met veel oog voor talenten, die de
NIJB verder wilt ontwikkelen middels het CTO in Eindhoven. Mooie zaken in het jaar dat de
NIJB 75 jaar bestaat.
Tijdens het 2009 IIHF Annual Congress in Bern, Zwitserland, heeft de NIJB de dag na de
verkiezing, waarbij het 2010 WK Divisie I, groep A, werd toegekend aan Nederland (Tilburg),
ook het eerste recht gekregen om het 2010 WK U18 Divisie II te mogen organiseren. In
eerste instantie had geen van de deelnemende landen zich kandidaat gesteld. Hierdoor zou
het risico worden gelopen, dat niet alleen deze divisie niet zou worden gespeeld, maar
automatisch alle lagere divisies daarmee zouden worden geannuleerd. Het IIHF-congres is
akkoord gegaan met een toewijzing aan Nederland, indien Nederland uiterlijk eind mei 2009
aan zou geven de organisatie definitief te willen doen. De NIJB heeft de organisatie in Den
Haag verzocht te kijken naar de mogelijkheden om het 2010 WK U18 Divisie II naar de
hofstad te halen. De NIJB heeft echter eind mei toch onverhoopt moeten aangeven, dat
moest worden afgezien van de organisatie. Het IIHF-congres heeft vervolgens in september
2009 bekrachtigd, dat de organisatie overging naar Oekraïne.
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9. MARKTAANDEEL
Geplande activiteiten
- reglementair vastleggen nieuw lidmaatschap voor seizoenkaarthouders (ALV);
- ontwikkelen extra diensten via (vernieuwde) nijb.nl (januari-juni);
- aanbieden extra diensten via nijb.nl (vanaf augustus).
Gerealiseerde activiteiten
Met ingang van de ALV van 23 juni 2009 geldt een verplichte registratie van seizoenkaarthouders. Samen met de clubs wil de NIJB zorgen voor een nog hechtere binding van de
seizoenkaarthouders aan de Nederlandse ijshockeygemeenschap. Hiermee versterkt de
NIJB het gemeenschapsgevoel, worden middelen gegenereerd en wordt het imago van
prachtige kijksport bevestigd.
De nieuwe vormgeving van de website sluit beter aan bij de dynamiek en de uitstraling van
de sport. De focus is verlegd van de tekstgeoriënteerde nieuwsberichten naar meer op de
sport gerichte informatie (uitslagen en standen) en beeldmateriaal. De nieuwsfeiten worden
in de vorm van 'headlines' gepresenteerd, dat beter aansluit bij andere moderne media als
twitter.
De website biedt nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van multimedia. In plaats van het
gangbare foto-album op de voorpagina kan ook 'streaming' video-content worden geplaatst.
Op deze wijze kon bijvoorbeeld in samenwerling met SBS6 de wedstrijd om de Ron
Berteling-schaal op de voorpagina van de NIJB-website worden bekeken.
Door een verbeterde aanpak van de verwerking van wedstrijdgegevens kan op de
voorpagina bovendien een beknopt en zeer actueel beeld van alle live-wedstrijden worden
gegeven, zonder dat dit ten koste is gegaan van de uitgebreide live-informatie, die op de
oorspronkelijke website beschikbaar was. Ook hier is getracht aan te sluiten bij moderne
trends op het internet, waar men veel meer aandacht besteedt aan korte, to-the-point
informatie, die de bezoeker uitnodigt met een enkele muisklik zich verder te verdiepen.
Via de website van ijshockey.com worden beeldverslagen van wedstrijden en dergelijke
aangeboden.
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10. PUBLIC RELATIONS EN MARKETING
Geplande activiteiten
- launch vernieuwde nijb.nl (januari);
- inrichten separate juridische entiteit ten behoeve van TV-project en afsluiten diverse
contracten (januari);
- 10-wekelijkse TV-uitzendingen van 30 minuten van de eredivisie bij een vrij in Nederland
te ontvangen broadcoaster (januari-maart);
- continuering TV-uitzendingen (september-december);
- marktonderzoek Oranje-artikelen in samenwerking met webwinkel van ijshockey.com
(januari-juni);
- samenstellen sponsorpakketten (januari-juni);
- vermarkten 2010 IIHF WK Divisie I (juni-december);
- vermarkten bekerfinale 2009-2010 (september-december);
- ontwikkelen programma ‘Making Heroes’ (juli-december).
Gerealiseerde activiteiten
In september 2009 werd uiteindelijk de website van de NIJB vernieuwd.
Een initiatief van een aantal eredivisieclubs, ondersteund door de Nederlandse IJshockey
Bond, zorgde voor een serie televisie-uitzendingen. Mede ingegeven door de financiële
mogelijkheden van de NIJB en inmiddels bevestigd door de alom bekende kredietcrisis,
werd dit initiatief in een aparte rechtspersoon vormgegeven, waardoor de risico’s voor de
NIJB worden geminimaliseerd.
SBS6 maakte eind 2008 tijdens de bekercompetitie van 2008-2009 een tweetal proefuitzendingen. Vanaf januari 2009 verzorgde SBS6 tien televisieuitzendingen op de
zondagochtend om 12.00 uur over Eredivisie IJshockey. In elke aflevering werden
samenvattingen van drie wedstrijden gegeven. Bovendien stond iedere week één team
centraal in een special. De uitzendingen waren via een livestream op de website van SBS6
te volgen. De televisie-uitzendingen verhuizen in 2010 van SBS6 naar RTL7. De
uitzendingen zijn dan wekelijks op zaterdagmiddag om 16.00 uur te zien met een herhaling
op zondagmorgen. De opzet van de programma's blijft ongeveer hetzelfde als bij SBS6.
De NIJB heeft met ingang van het seizoen 2008-2009 voor de Eredivisie-scheidsrechters
BenBarton als kledingsponsor gecontracteerd. Daarnaast heeft de NIJB een sponsor
gevonden (Lion Stone) die vanaf januari 2009 helmen voor de Eredivisie-scheidsrechters
beschikbaar heeft gesteld.
In de tweede helft van 2009 zijn sponsorpakketten samengesteld met als doel om de
bekerfinale 2009-2010 alsmede het 2010 IIHF WK Divisie I, groep A te vermarkten.
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11. ORGANISATIEONTWIKKELING
Geplande activiteiten
- opstellen van een organisatieontwikkelingsplan (januari-februari);
- vaststellen bestuursmodel (in kader van bovenstaand plan) (januari-februari);
- uitbreiding bondsbestuur (ALV);
- inschakelen gekwalificeerde derden voor sportoverstijgende doeleinden (hele jaar);
- versterken samenwerking met de Vereniging Kunstijsbanen Nederland (hele jaar).
Gerealiseerde activiteiten
NOC*NSF SportAssist heeft de NIJB in augustus 2009 ondersteuning verleend bij het
opstellen van een organisatieontwikkelingsplan. Dit plan is in september 2009 bij de NIJB
opgeleverd. Daarin wordt als eindplaatje in 2012 het volgende geschetst:
Het NIJB-bondsbureau is integraal onderdeel van een brede werkorganisatie. Binnen de
integrale werkorganisatie is er een helder aanspreekpunt voor de NIJB voor administratieforganisatorische zaken en sporttechnische zaken. Bij voorkeur betreft dit mensen die hun
hoofdaccent hebben liggen bij werkzaamheden voor de NIJB. Deze functionarissen kunnen
en zullen ook deels, vanuit hun deskundigheid/competenties, werkzaam zijn voor de andere
bonden. Daartegenover staat dat andere medewerkers uit de werkorganisatie ook
werkzaamheden ten behoeve van de NIJB verrichten. De werkorganisatie staat onder leiding
van 1 (gezamenlijke) directeur. Zaken op het gebied van huisvesting en andere
randvoorwaardelijke faciliteiten worden zoveel mogelijk gedeeld. Door bovenstaande zaken
heeft het bestuur van de NIJB een primair beleidsvormend karakter.
Het bondsbestuur van de NIJB overweegt daarnaast een andere oplossingsrichting. Hierbij
ligt een concentratie op een samenwerkingsvorm tussen deelnemende partijen binnen een
der CTO’s.
Naar aanleiding van een meting in het kader van Goed Sportbestuur is in de ALV van 23 juni
2009 een statutenwijziging voorgesteld met betrekking tot de maximale zittingstermijn van
bestuursleden conform Goed Sportbestuur. In het kader van continuïteit heeft het
bondsbestuur de ALV voorgesteld om de benoemingsperiode van bondsbestuursleden vast
te stellen op vier jaar en de maximale aaneengesloten zittingstermijn vast te stellen op twaalf
jaar. De ALV heeft deze wijziging goedgekeurd. De statutaire wijziging zal in de loop van
2010 worden geëffectueerd.
In de ALV van juni 2009 is het bondsbestuur uitgebreid met twee bestuursleden.
Het bondsbestuur stelt een helder besturingsmodel vast. Het bondsbestuur legt de taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de medewerkers op het bondsbureau duidelijk
vast. Het bondsbestuur zorgt voor eenheid binnen de organisatie door eenheid in beleid,
organisatie en structuur. Het bestuur straalt dit uit en leeft dit na. Het zorgt hiermee voor
maximale transparantie en voorspelbaarheid van de organisatie.
Het bondsbestuur overlegt maandelijks over (de voortgang van) lopende zaken en besluit
tenminste eenmaal per jaar over (a) het algemene beleid en de strategie, de hieraan
verbonden (financiële) risico’s en de financiële stand van zaken, (b) de eigen werkwijze en
taakverdeling, het eigen en individuele functioneren en (c) de relatie met het bondsbureau.
De NIJB is een nauwere samenwerking aangegaan met onder andere de Vereniging
Kunstijsbanen Nederland om op regionaal en landelijk niveau een betere aansluiting te
krijgen tussen sportieve doelstellingen van de NIJB en de facilitaire voorzieningen en
mogelijkheden in Nederland.
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Op internationaal niveau is de NIJB mede-initiatiefnemer met betrekking tot het opstarten
van een overlegorgaan bestaande uit West Europese landen, waardoor er gezamenlijk een
constructievere bijdrage aan de ijshockeysport op mondiaal niveau kan worden bereikt, met
voldoende aandacht en ontwikkelingsmogelijkheden voor de landen buiten de top 16 van de
wereld.
In 2009 is de NIJB een samenwerking aangegaan met het Centrum voor Topsport en
Onderwijs (CTO) in Eindhoven (zie paragraaf 3), waardoor de topsportprogramma’s,
talentontwikkeling, kaderbeleid en dienstverlening aan verenigingen een bredere invulling
krijgen (zie paragrafen 3, 4 en 5).
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BIJLAGE: LEDENAANTALLEN, VERENIGINGEN EN KADER
Ledenaantallen NIJB
Vrouwen

Mannen

Totaal

2009

2008

2007

2009

2008

2007

2009

2008

2007

Tot 18 jaar

130

104

108

1198

1146

1264

1328

1250

1372

Vanaf 18 jaar

577

447

405

4214

3602

3559

4791

4049

3964

Totaal

707

551

513

5412

4748

4823

6119

5299

5336

Aantallen verenigingen NIJB
2009

2008

2007

2006

2005

IJshockeyclubs

15

16

18

17

16

‘Losse’ ijshockeyteams

16

24

23

20

19

Totaal

32

40

41

37

35

De ijshockeyclubs zijn in Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, 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 16 ‘losse’ (recreatieve) teams als
contractant aan de NIJB verbonden.
Kader NIJB (onbezoldigd)
Vrouwen

Mannen

Totaal

2009

2009

2009

Bestuur en commissies landelijk niveau

6

41

47

Besturen verenigingsniveau

29

98

127

Begeleiders nationale teams (excl. bondscoaches)

3

13

16

Scheidsrechters landelijk niveau

8

55

63

Totaal

46

207

253
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Bondsbestuur
Joop VULLERS

voorzitter

Arnoud van BERKEL

vice-voorzitter (herverkozen ALV juni 2009)

Henk van de PAS

secretaris (gekozen ALV juni 2009)

Pieter HUYS

secretaris (afgetreden ALV juni 2009)

Ron MEERHOFF

penningmeester (gekozen ALV juni 2009)

Jack AMERICA

lid (herverkozen ALV juni 2009)

Bondsbureau
Wilma OLIJHOEK

office manager (1,0 fte)

Hans van RIJSSEL

sportcoördinator (1,0 fte)

Jack HAM

administratief medewerker (0,2 fte)

Liesbeth OLIJHOEK

administratief medewerker (0,1 fte)

Tommie HARTOGS

talentcoach CTO-ijshockey (1,0 fte)

Robb SERVISS

talentcoach CTO-ijshockey (0,45 fte)

Bondscoaches
Tommie HARTOGS

coach nationaal mannenteam

David LIVINGSTON

co-coach nationaal mannenteam

Willem van de KRAAK

coach nationaal vrouwenteam

Timmy CLAES

goalie-coach nationaal vrouwenteam

Willem van de KRAAK

coach Jong Oranje vrouwenteam

Nancy van der LINDEN

coach Jong Oranje vrouwenteam

Robb SERVISS

coach Jong Oranje U20+U19

Wil ZWARTHOED

coach Jong Oranje U18+U17

Peter KNOPS

assistent-coach Jong Oranje U18+U17

Danny JURGENS

goalie-coach Jong Oranje U18+U17

Jan BRUIJSTEN

goalie-coach Jong Oranje U18+U17

Marc VISSCHERS

coach Jong Oranje U16+U15

Alexander SCHAAFSMA

coach Jong Oranje U16+U15

Peter van KAAM

assistent-coach Jong Oranje U16+U15

Bjorn van de PUT

assistent-coach Jong Oranje U16+U15

Competitiecommissie
Jack AMERICA

voorzitter

Joop VULLERS

lid

Pieter HUYS

lid
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Scheidsrechterscommissie
Arnoud van BERKEL

voorzitter

Rob THEUNISSEN

vice-voorzitter

Jan PASSCHIER

lid

Guus SIJMONS

lid

Tuchtcommissie
Mr. M. DIJKSTRA

voorzitter

Mr. G.J.H. HOUTZAGERS

plaatsvervangend voorzitter

Mr. F.C.T. DOBBELAAR

vice-voorzitter

H.M. DAME

lid

R.M.U. JONKMANS

lid

W. TAMBOER

lid

Commissie van beroep
Mr. G.A.F. BRIZZI

voorzitter

Jhr.Mr. P.R. FEITH

lid

Mr. R.P.M.J. RIJPPAERT

lid

Mr. A. LEIJSEN

lid

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

lid

Mr. J.C. v.d. HOOFT

lid

Mr. G.J.H. HOUTZAGERS

lid

Mr. W. van HULTEN

lid

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

lid

J.P.L. HAM

lid

Financiële commissie
Ben ROBERS

lid

John PONSIOEN

lid

Medische commissie
Frank BAARVELD

voorzitter
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Commissie statistiekverwerking
Jan KERKHOF

voorzitter

Ruud BRUIJNESTEIJN

lid

Maaike HOOGEWONING

lid

Joeri LOONEN

lid

Marion PEPELS

lid

Jeroen RUITER

lid

Danielle HERREGRAVEN-SCHUMANS

lid

Rennie SCHUURMAN

lid

Geneesmiddelen Dispensatie Sporter-commissie (GDS-commissie)
Frits KESSEL

voorzitter

Leo HEERE

lid

Hans VORSTEVELD

lid

Edwin GOEDHART

lid

Huib PLEMPER

lid

Projectgroep CTO-ijshockey
Paul MARX

voorzitter CTO-ijshockey

Hans van RIJSSEL

sportcoördinator NIJB

Mark MEIJER

coördinator CTO Eindhoven

Anton Ganzeboom

manager IJssportcentrum Eindhoven

Kees Retera

lid CTO-ijshockey

Tommie HARTOGS

talentcoach CTO-ijshockey

Robb SERVISS

talentcoach CTO-ijshockey

Werkgroep modernisering opleidingen
Hans van RIJSSEL

voorzitter

Koen BALFOORT

lid

Theo van GERWEN

lid

Nayima NEERDAELS

lid

Dennis van RIJSWIJK

lid

Marc VISSCHERS

lid

Savine WIELENGA

lid
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