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1. INLEIDING 
 
In dit activiteitenverslag zijn per beleidsterrein of aandachtsgebied telkens eerst de geplande 
activiteiten uit het jaarplan 2013 weergegeven. Vervolgens worden de gerealiseerde 
activiteiten gepresenteerd. Voor de financiële verslaglegging wordt verwezen naar de 
jaarrekening 2013, 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 in 2013 
- tweede gedeelte van de competities seizoen 2012-2013 (januari-maart); 
- eerste gedeelte van de competities seizoen 2013-2014 (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 (hele jaar); 
- het laten uitvoeren van dopingcontroles binnen wedstrijdverband in de eredivisie en 

eerste divisie (september-december); 
- deelname winnaar eredivisie seizoen 2012-2013 aan de Continental Cup (september-

december); 
- informatiebijeenkomst coaches, captains, referees in het kader van spelregels en 

arbitrage; 
- uitvoeren licentiereglement voor eredivisieclubs (zomer). 
 
Geplande activiteiten overige competities in 2013 
- tweede gedeelte competities seizoen 2012-2013 (januari-maart); 
- evaluatie met jeugdclubs seizoen 2012-2013 (mei); 
- evaluatie met tweede, derde en vierde divisieclubs seizoen 2012-2013 (mei); 
- evaluatie met ARHL-teams seizoen 2012-2013 (mei); 
- evaluatie met studententeams seizoen 2012-2013 (mei); 
- eerste gedeelte jeugdcompetities 2013-2014 in verschillende leeftijdscategorieën (circa 

60 teams) (oktober-december); 
- eerste gedeelte van de competities 2013-2014 in de tweede, derde en vierde divisie voor 

recreatieve ijshockeyers 18 jaar en ouder (circa 40 teams) (oktober-december); 
- eerste gedeelte van ARHL-competitie seizoen 2013-2014 (oktober-december); 
- eerste gedeelte van studentencompetitie seizoen 2013-2014 (oktober-december). 
 
Gerealiseerde activiteiten in 2013 
De competities 2012-2013 zijn afgerond en die van 2013-2014 gepland. Met vertegen-
woordigers van teams in de diverse competities zijn evaluatie- en planningsbijeenkomsten 
belegd. 
 
In september 2013 is voor de zevende 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 2013-2014 is de Ron Berteling-schaal na winst 
tegen DESTIL Trappers Tilburg gewonnen door HYS The Hague (3-2). 
 
HYS The Hague heeft in oktober 2013 deelgenomen aan groep B in de tweede ronde van de 
2013-2014 IIHF Continental Cup. 
 
 

Date Time Game Team A  Team B Result Per Period 

18-10-2013 16.00 1 Juniors Riga - HYS The Hague 8 - 3 (1-0,4-2,3-1) 

 19.30 2 
Bipolo Vitoria-
Gasteiz 

- 
Nottingham 
Panthers 

3 - 5 (1-1,0-3,2-1) 
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19-10-2013 15.00 3 
Bipolo Vitoria-
Gasteiz 

- Juniors Riga 2 - 7 (0-1,2-2,0-4) 

 19.00 4 
Nottingham 
Panthers 

- HYS The Hague 7 - 3 (0-1,1-0,6-2) 

20-10-2013 13.30 5 
HYS The 
Hague 

- 
Bipolo Vitoria-
Gasteiz 

5 - 3 (1-1,2-1,2-1) 

 17.00 6 
Nottingham 
Panthers 

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

 

Rk Team GP W OTW OTL L TP GF  GA 

1 Nottingham Panthers (GBR) 3 3 0 0 0 9 13 - 3 

2 Juniors Riga (LAT) 3 2 0 0 1 6 16 - 8 

3 HYS The Hague (NED) 3 1 0 0 2 3 6 - 17 

4 Bipolo Vitoria-Gasteiz (ESP) 3 0 0 0 3 0 2 - 9 

 

GBR – Groot-Brittannië LAT-Letland 

NED – Nederland ESP - Spanje 

 
In 2013 zijn tijdens 3 controlemomenten 16 eredivisiespelers binnen wedstrijdverband door 
de Dopingautoriteit op dopinggebruik gecontroleerd (zie paragraaf 7 voor een totaaloverzicht 
van dopingcontroles in 2013). Eén speler is positief op doping getest. 

 

Aantal competitieteams NIJB 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Eredivisie 7 6 9 7 8 

Eerste divisie 16 15 15 13 9 

Andere divisies volwassenen  
(inclusief studenten) 

57 53 54 48 44 

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

- - - - 3 

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

- - - - - 

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

11 11 11 11 13 

U14, U13 
(13-, 12-jarigen) 

13 13 13 15 15 

U12, U11 
(11-, 10-jarigen) 

14 14 14 13 12 

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

15 13 13 14 14 

U8 (Mini´s) 
(7-jarigen en jonger) 

12 13 13 14 13 

Jeugdrecreanten 7 7 7 7 9 

Vrouwen 7 - - - - 

Totaal 159 145 149 142 140 
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Kampioenen en bekerwinnaars seizoen 2012-2013 

Eredivisie HYS The Hague 

Bekerwinnaar Eredivisie DESTIL Trappers Tilburg 

Ron Berteling-schaal HYS The Hague 

Eerste divisie Sanidump Dordrecht Lions 

Promotiedivisie  S.S.IJ. Eindhoven Kemphanen 

Promotie/degradatie Eerste divisie Red Eagles ’s-Hertogenbosch 

Tweede divisie - 

Derde divisie IJCU Dragons Utrecht 3 

Vierde divisie Hijs Hokij Den Haag The Hurricanes 

ARHL poule A Enschede Lions 2 

ARHL poule B Hijs Hokij The Hague Bullets 

Studenten Bulldogs Groningen 

U17 Nederlands kampioenschap DESTIL Trappers Tilburg U17 

U17 Beker van Nederland Smoke Eaters Geleen U17 

U14 Nederlands kampioenschap VJN Devils Nijmegen U14 

U14 Beker van Nederland Smoke Eaters Geleen U14 

U12 Nederlands kampioenschap Hijs Hokij Den Haag U12 

U12 Beker van Nederland Hijs Hokij Den Haag U12 

Jeugdrecreanten Smoke Eaters Geleen JR 

Vrouwen Zoetermeer Panters VR 

 

Awards Eredivisie seizoen 2012-2013 

Frans Henrichs Bokaal 
(meest waardevolle Nederlandse speler) 

Mitch Bruijsten 
Ruijters Eaters Geleen 

Gobel-De Bruyn Trofee 
(beste doelverdediger) 

Ian Meierdres 
DESTIL Trappers Tilburg 

Wil van Dommelen Trofee 
(beste verdediger) 

Jordy van Oorschot 
Hys The Hague 

Jack de Heer Trofee 
(topscorer) 

Raphael Joly 
DESTIL Trappers Tilburg 

Bennie Tijnagel Trofee 
(jong talent) 

Martijn Oosterwijk 
Friesland Flyers Heerenveen 

Wim Kuit Trofee 
(meest waardevolle scheidsrechter) 

Sven Bergman 
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3. TOPSPORT EN TALENTONTWIKKELING 
 
Geplande activiteiten nationaal mannenteam in 2013 
- voorbereiding op Olympisch kwalificatietoernooi (februari); 
- deelname aan Olympisch kwalificatietoernooi (februari); 
- voorbereiding op het 2013 IIHF IJshockey WK Divisie I, groep B in de vorm van 

trainingen, interlands en oefenwedstrijden (april); 
- deelname aan het 2013 IIHF IJshockey WK Divisie I, groep B in Donetsk, Oekraïne, met 

als doel een plaats bij de eerste drie (april); 
- off-ice trainingen op basis van individueel trainingsprogramma (januari-december); 
- tenminste 2 trainingskampen (juni-augustus);; 
- tenminste 4 oefenwedstrijden (april-augustus); 
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik; 
- het laten uitvoeren van dopingcontroles buiten wedstrijdverband. 
 
Geplande activiteiten nationaal vrouwenteam in 2013 
- voorbereiding op het 2013 IIHF IJshockey Vrouwen WK Divisie I, groep B in de vorm van 

trainingen, interlands en oefenwedstrijden in Nederland (januari-april); 
- deelname aan het 2013 IIHF IJshockey Vrouwen WK Divisie I, groep B in Strasbourg, 

Frankrijk, met als doel een plaats bij de eerste drie (april); 
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december); 
- tenminste 2 trainingskampen (april-september); 
- tenminste 4 oefenwedstrijden (april-september); 
- voorlichten van de speelsters over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik; 
- het laten uitvoeren van dopingcontroles buiten wedstrijdverband. 
 
Geplande activiteiten Jong Oranje U20 in 2013 
- deelname aan het 2013 IIHF IJshockey U20 WK Divisie II, groep A in Brasov, Roemenië, 

met als doel behoud van plaats in divisie II, groep A (december 2012); 
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december); 
- selectie Jong Oranje U20 2013-2014 en trainingen via CTO Eindhoven (april-juni); 
- tenminste 8 trainingen (oktober-december); 
- tenminste 2 trainingskampen (zomer/winter); 
- tenminste 6 oefenwedstrijden (oktober-december); 
- deelname aan een internationaal toernooi in het binnen- of buitenland (november); 
- voorbereiding op het 2014 IIHF IJshockey U20 WK Divisie II, groep A in de vorm van 

trainingen, interlands en oefenwedstrijden in Nederland (oktober-december); 
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik; 
- het laten uitvoeren van dopingcontroles buiten wedstrijdverband bij de spelers. 
 
Geplande activiteiten Jong Oranje U18 + U17 in 2013 
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december); 
- deelname aan het 2013 IIHF IJshockey U18 WK Divisie II, groep B in Belgrado, Servië, 

met als doel de eerste plaats en promotie naar Divisie II, groep A (maart); 
- selectie Jong Oranje U18 + U17 2013-2014 en trainingen via CTO Eindhoven (april-juni); 
- tenminste 8 trainingen (november-maart); 
- tenminste 2 trainingskampen (zomer/winter); 
- tenminste 6 oefenwedstrijden (november-maart); 
- deelname aan internationaal U18-toernooi in Frankrijk (december); 
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. 
 
Geplande activiteiten Jong Oranje U16 + U15 in 2013 
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december); 
- tenminste 8 trainingen (november-maart); 
- tenminste 1 trainingskamp (zomer); 
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- tenminste 4 oefenwedstrijden (november-maart); 
- deelname aan internationaal U16-toernooi in Tilburg met als doel competitieve 

wedstrijden tegen landen hoger op de wereldranglijst (maart); 
- selectie Jong Oranje U16 + U15 2013-2014 en trainingen via CTO Eindhoven (april-juni); 
- deelname aan het IIHF Global Hockey Development Camp voor U16-spelers (juli); 
- deelname aan internationaal U16-toernooi in Zwitserland (december) ter voorbereiding 

op het internationaal U16-toernooi in Tilburg. 
 
Geplande activiteiten Jong Oranje U14 + U13 in 2013 
- tenminste 6 selectietrainingen (oktober-maart); 
- tenminste 1 trainingskamp (zomer); 
- tenminste 2 oefenwedstrijden (oktober-maart); 
 
Geplande activiteiten Jong Oranje U12 + U11 in 2013 
- tenminste 6 selectietrainingen (oktober-maart); 
- tenminste 1 trainingskamp (zomer); 
- tenminste 2 oefenwedstrijden (oktober-maart); 
- tenminste 2 toernooien in binnen- of buitenland (maart-mei). 
 
Overige geplande activiteiten talentontwikkeling in 2013 
- continueren participatie in en deelname aan het Centrum voor Topsport en Onderwijs 

(CTO) in Eindhoven (hele jaar); 
- gebruik van het field lab van het CTO Eindhoven voor alle nationale selecties en 

opleidingen; 
- onderzoeken mogelijkheden starten talentcentra vanuit het CTO-concept; 
- tweede gedeelte seizoen/schooljaar 2012-2013 op het talentcentrum in Tilburg en 

Zoetermeer (januari-juni); 
- selectie seizoen/schooljaar 2013-2014 op het talentcentrum in Tilburg en Zoetermeer 

(maart-april); 
- eerste gedeelte seizoen/schooljaar 2013-2014 op het talentcentrum in Tilburg en 

Zoetermeer (september-december); 
- deelname aan het IIHF Global Hockey Development Camp voor teambegeleiders, 

coaches en scheidsrechters (juli); 
- Hockey Development Camp(s) voor jeugdspelers en teambegeleiders van verenigingen 

als combinatie van kaderopleidingen, talentontwikkeling en dienstverlening aan 
verenigingen. 

- invoeren webbased talentvolgsysteem; 
- aanstellen scouts in het kader van talentherkenning; 
- ontwikkelen standaardformulieren scoutingprocedure. 
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Gerealiseerde activiteiten nationaal mannenteam in 2013 
Door het Olympische pre-kwalificatietoernooi groep B in november 2012 in Hongarije te 
winnen, plaatste Nederland zich voor het Olympisch kwalificatietoernooi groep D in 
Bietigheim-Bissingen, Duitsland in februari 2013. In de voorbereiding op het toernooi werd 
vijf keer getraind. Tijdens dit toernooi werd twee keer getraind. 
 

Date Time Game Team A  Team B Result Per Period 

07-02-2013 16.00 1 Oostenrijk - Italië 3 - 2 (2-0,1-1,0-1) 

 19.30 2 Duitsland - Nederland 5 - 1 (2-0,1-1,2-0) 

08-02-2013 16.00 3 Oostenrijk - Nederland 6 - 1 (5-0,1-0,0-1) 

 19.30 4 Italië - Duitsland 2 - 1 (1-1,0-0,0-0,1-0) 

10-02-2013 11.45 5 Nederland - Italië 1 - 4 (0-1,1-2,0-1) 

 15.15 6 Duitsland - Oostenrijk 3 - 2 (1-0,0-1,1-1,1-0) 

 

Rk Team GP W OTW OTL L TP GDF GF  GA 

1 Oostenrijk 3 2 0 1 0 7 +5 11 - 6 

2 Duitsland 3 1 1 1 0 6 +4 9 - 5 

3 Italië 3 1 1 0 1 5 +3 8 - 5 

4 Nederland 3 0 0 0 3 0 -12 3 - 15 

 
Het 2013 IIHF WK Divisie I, groep B vond plaats in april 2013 en werd gehouden in Donetsk, 
Oekraïne. In de directe voorbereiding op het WK werd acht keer getraind en twee interlands 
tegen België gespeeld, tijdens het WK werd acht keer getraind. Op de wereldranglijst van de 
IIHF staat het team na het WK in 2013 op plaats 24. 
 

Date Time Game Team A  Team B Result Per Period 

14-04-2013 12.00 1 Nederland - Estland 5 - 4 (2-0,2-3,1-1) 

 15.30 2 Polen - Litouwen 5 - 0 (1-0,2-0,2-0) 

 19.00 3 Oekraïne - Roemenië 8 - 1 (1-0,5-0,2-1) 

15-04-2013 13.00 4 Litouwen - Nederland 3 - 5 (1-2,1-2,1-1) 

 16.30 5 Roemenië - Polen 1 - 6 (1-0,0-3,0-3) 

 20.00 6 Estland - Oekraïne 1 - 8 (1-2,0-2,0-4) 

17-04-2013 13.00 7 Estland - Roemenië 3 - 6 (1-2,2-2,0-2) 

 16.30 8 Polen - Nederland 3 - 1 (1-1,1-0,1-0) 

 20.00 9 Oekraïne - Litouwen 7 - 0 (2-0,2-0,3-0) 

18-04-2013 13.00 10 Polen - Estland 5 - 3 (1-0,2-2,2-1) 

 16.30 11 Roemenië - Litouwen 2 - 1 (1-0,0-1,1-0) 

 20.00 12 Nederland - Oekraïne 2 - 3 (2-0,0-2,0-0,0-1) 

20-04-2013 12.00 13 Nederland - Roemenië 6 - 2 (3-0,1-1,2-1) 

 15.30 14 Litouwen - Estland 12 - 3 (1-1,3-2,8-0) 

 19.00 15 Oekraïne - Polen 4 - 3 (0-2,3-0,1-1) 
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Rk Team GP W OTW OTL L TP GDF GF  GA 

1 Oekraïne 5 4 1 0 0 14 +23 30 - 7 

2 Polen 5 4 0 0 1 12 +13 22 - 9 

3 Nederland 5 3 0 1 1 10 +4 19 - 15 

4 Roemenië 5 2 0 0 3 6 -12 12 - 24 

5 Litouwen 5 1 0 0 4 3 -6 16 - 22 

6 Estland 5 0 0 0 5 0 -22 14 - 36 

 
Gedurende het gehele jaar is op individuele basis een off-ice-programma afgewerkt. 

 

De spelers zijn door de teamarts voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopingge-
bruik. In 2013 zijn in Nederland spelers van het nationale mannenteam – uitkomende in de 
Eredivisie - aan een dopingcontrole binnen wedstrijdverband onderworpen. Door de 
internationale ijshockeyfederatie IIHF zijn tijdens het WK Nederlandse spelers gecontroleerd. 
De resultaten van de controles waren negatief. 
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Gerealiseerde activiteiten nationaal vrouwenteam in 2013 
In januari 2013 speelde het nationale vrouwenteam een wedstrijd tegen Heerenveen U17 en 
een wedstrijd tegen Leiden Lions (Tweede divisie). In februari 2013 trainde het nationale 
vrouwenteam in Eindhoven en speelde een wedstrijd tegen Jong Oranje U16. 
 
Het 2013 IIHF WK Vrouwen Divisie I, groep B vond plaats in april 2013 en werd gehouden in 
Strasbourg, Frankrijk. In de directe voorbereiding op het WK werd zeven keer getraind, 
speelde het team twee oefenwedstrijden tegen Jong Oranje U16 en twee oefenwedstrijden 
respectievelijk tegen Heerenveen Flyers U17 en Leiden Lions 2, tijdens het WK trainde het 
team acht keer. Op de wereldranglijst van de IIHF staat het team na het WK in 2013 op 
plaats 20. 
 

Date Time Game Team A  Team B Result Per Period 

07-04-2013 12.30 1 Groot-Brittannië - China 1 - 6 (1-2,0-2,0-2) 

 16.00 2 Noord-Korea - Kazachstand 2 - 6 (0-1,2-2,0-3) 

 19.30 3 Nederland - Frankrijk 2 - 4 (0-0,0-1,2-3) 

08-04-2013 12.30 4 Kazachstan - Groot-Brittannië 4 - 3 
(1-0,2-1,0-2, 
0-0,1-0) 

 16.00 5 China - Nederland 3 - 4 (0-0,2-1,1-3) 

 19.30 6 Frankrijk - Noord-Korea 5 - 0 (2-0,2-0,1-0) 

10-04-2013 12.30 7 Kazachstan - Nederland 2 - 4 (0-2,1-0,1-2) 

 16.00 8 Noord-Korea - Groot-Brittannië 3 - 2 (0-1,1-1,1-0,1-0) 

 19.30 9 China - Frankrijk 1 - 5 (0-2,0-1,1-2) 

12-04-2013 12.30 10 China - Noord-Korea 1 - 5 (0-2,1-2,0-1) 

 16.00 11 Groot-Brittannië - Nederland 1 - 3 (1-1,0-1,0-1) 

 19.30 12 Frankrijk - Kazachstand 3 - 0 (0-0,1-0,2-0) 

13-04-2013 12.30 13 Nederland - Noord-Korea 3 - 2 
(0-1,2-0,0-1, 
0-0,1-0) 

 16.00 14 Kazachstan - China 0 - 4 (0-1,0-2,0-1) 

 19.30 15 Frankrijk - Groot-Brittannië 6 - 1 (2-1,2-0,2-0) 

 

Rk Team GP W OTW OTL L TP GDF GF  GA 

1 Frankrijk 5 5 0 0 0 15 +19 23 - 4 

2 Nederland 5 3 1 0 1 11 +4 16 - 12 

3 Noord-Korea 5 1 1 1 2 6 -5 12 - 17 

4 China 5 2 0 0 3 6 0 15 - 15 

5 Kazachstand 5 1 1 0 3 5 -4 12 - 16 

6 Groot-Brittannië 5 0 0 2 3 2 -14 8 - 22 

 

In mei 2013 nam het nationale vrouwenteam deel aan een toernooi in Parijs, Frankrijk. In juni 
2013 doorliep het team een trainingsweekend in Dordrecht. In augustus en september 2013 
trainde het team zes  keer in Eindhoven. In oktober 2013 speelde het team een oefen-
wedstrijd tegen Zoetermeer Panters U17 en een oefenwedstrijd tegen Smoke Eaters Geleen 
U17. Daarnaast werd in de maand oktober 2013 een keer in Eindhoven getraind. In 
november 2013 speelde het team een oefenwedstrijd tegen Hijs Hokij Den Haag U17 en 
UNIS Flyers Heerenveen U17. In december 2013 trainde het team twee keer in Eindhoven 
en speelde het team een oefenwedstrijd tegen Tilburg Trappers U17 en Amstel Tijgers 
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Amsterdam U17. Gedurende het gehele jaar is op individuele basis een off-ice-programma 
afgewerkt. 
 
In 2013 zijn de spelers van het nationale vrouwenteam door een paramedische begeleider 
voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. Ook hebben de vrouwen een 
georganiseerd krachttrainingsprogramma gevolgd. 
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Gerealiseerde activiteiten Jong Oranje U20 in 2013 
Ter voorbereiding op het 2013 IIHF WK U20 Divisie II, groep A werd in de periode van 
oktober tot en met december 2012 binnen het CTO-programma veelvuldig getraind, 
waaronder ijs- en krachttrainingen. Tijdens het WK trainde het team acht keer. Het 2013 IIHF 
WK U20 Divisie II, groep A vond plaats in december 2012 en werd gehouden in Brasov, 
Roemenië. Op de (jaarlijkse) wereldranglijst van de IIHF staat het U20-team op plaats 26. 
 

Date Time Game Team A  Team B Result Per Period 

09-12-2012 13.00 1 Litouwen - Nederland 1 - 2 (0-1,0-0,1-1) 

 16.30 2 Hongarije - Japan 2 - 7 (1-1,1-1,4-1) 

 20.00 3 Roemenië - Spanje 6 - 3 (1-1,1-1,4-1) 

10-12-2012 13.00 4 Litouwen - Hongarije 1 - 3 (0-2,1-1,0-0) 

 16.30 5 Japan - Spanje 6 - 1 (2-1,4-0,0-0) 

 20.00 6 Nederland - Roemenië 4 - 5 (1-4,0-1,3-0) 

12-12-2012 13.00 7 Hongarije - Spanje 6 - 2 (1-1,3-0,2-1) 

 16.30 8 Japan - Nederland 8 - 1 (0-1,4-0,4-0) 

 20.00 9 Litouwen - Roemenië 3 - 5 (1-1,2-1,0-3) 

13-12-2012 13.00 10 Nederland - Hongarije 5 - 6 (2-1,1-2,2-2,0-1) 

 16.30 11 Spanje - Litouwen 3 - 6 (1-3,0-2,2-1) 

 20.00 12 Roemenië - Japan 1 - 4 (0-1,1-0,0-3) 

15-12-2012 13.00 13 Japan - Litouwen 6 - 3 (1-1,2-1,3-1) 

 16.30 14 Spanje - Nederland 3 - 5 (0-3,2-1,1-1) 

 20.00 15 Hongarije - Roemenië 5 - 1 (3-0,1-1,1-0) 

 

Rk Team GP W OTW OTL L TP GDF GF  GA 

1 Japan 5 5 0 0 0 15 +23 31 - 8 

2 Hongarije 5 3 1 0 1 11 +6 22 - 16 

3 Roemenië 5 3 0 0 2 9 -1 18 - 19 

4 Nederland 5 2 0 1 2 7 -6 17 - 23 

5 Litouwen 5 1 0 0 4 3 -5 14 - 19 

6 Spanje 5 0 0 0 5 0 -17 12 - 29 

 
In juni 2013 vond in Dordrecht een trainingskamp plaats. In augustus 2013 vond in Eindhoven 
een trainingsdag en een training plaats en speelde het team in Dordrecht tegen Keulen 
(Duitsland) U20 en in Eindhoven tegen Krefeld (Duitsland) U20. In september 2013 speelde het 
team in Eindhoven tegen Krefeld (Duitsland) U19. In de maanden september, oktober en 
november 2013 trainde het team zeven keer in Eindhoven. In december 2013 trainde Jong 
Oranje U20 een keer in Eindhoven en speelde het team een interland tegen Jong België U20. 
Het 2014 IIHF WK U20 Divisie II, groep B vond plaats in december 2013 en werd gehouden in 
Miskolc, Hongarije. Tijdens het WK trainde het team acht keer. Gedurende het gehele jaar is op 
individuele basis een off-ice-programma afgewerkt.  
 
In 2013 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 2013 
In januari 2013 trainde Jong Oranje U18 een keer in Eindhoven. In februari 2013 speelde 
Jong Oranje U18 respectievelijk in Eindhoven en in Deurne, België interlandwedstrijd tegen 
Jong België U18.  
 
Het 2013 IIHF WK U18 Divisie II, groep B vond plaats in maart 2013 en werd gehouden in 
Belgrado, Servië. Voorafgaand aan het WK werd een keer in Eindhoven getraind. Tijdens het 
WK trainde het team acht keer. Jong Oranje U18 staat op plaats 29 van de wereldranglijst 
van de IIHF. 
 

Date Time Game Team A  Team B Result Per Period 

09-03-2013 13.00 1 België - Israël 3 - 1 (1-0,1-0,1-1) 

 16.30 2 Spanje - Nederland 2 - 6 (1-2,1-3,0-1) 

 20.30 3 Servië - Australië 8 - 0 (1-0,3-0,4-0) 

10-03-2013 13.00 4 Nederland - Israël 4 - 2 (1-1,0-0,3-1) 

 16.30 5 Australië - België 0 - 7 (0-3,0-2,0-2) 

 20.00 6 Servië - Spanje 2 - 3 (0-0,1-2,1-1) 

12-03-2013 13.00 7 Nederland - Australië 7 - 1 (2-0,3-1,2-0) 

 16.30 8 Spanje - Israël 7 - 0 (3-0,2-0,2-0) 

 20.00 9 Servië - België 2 - 1 (1-0,1-0,0-1) 

13-03-2013 13.00 10 Australië - Spanje 0 - 4 (0-2,0-0,0-2) 

 16.30 11 België - Nederland 2 - 5 (0-2,2-1,0-2) 

 20.00 12 Israël - Servië 0 - 4 (0-0,0-1,0-3) 

15-03-2013 13.00 13 Spanje - België 6 - 2 (0-0,4-0,2-2) 

 16.30 14 Israël - Australië 5 - 2 (0-1,0-0,5-1) 

 20.00 15 Nederland - Servië 4 - 2 (2-1,2-1,0-0) 

 

Rk Team GP W OTW OTL L TP GDF GF  GA 

1 Nederland 5 5 0 0 0 15 +17 26 - 9 

2 Spanje 5 4 0 0 1 12 +12 22 - 10 

3 Servië 5 3 0 0 2 9 +10 18 - 8 

4 België 5 2 0 0 3 6 +1 15 - 14 

5 Israël 5 1 0 0 4 3 -12 8 - 20 

6 Australië 5 0 0 0 5 0 -28 3 - 31 

 
In april deed Jong Oranje U18 mee aan een toernooi in Leuven, België en speelde het team 
in Eindhoven een wedstrijd tegen een Canadees team. In juni 2013 doorliep Jong Oranje 
U18 een trainingskamp in Dordrecht. In augustus 2013 trainde het team in Eindhoven en 
speelde daar op dezelfde dag een wedstrijd tegen het eerste team van Turnhout. In 
september en oktober 2013 trainde het team 6 keer in Eindhoven. In november 2013 
speelde Jong Oranje U18 een wedstrijd in Tilburg tegen het toekomstteam. In november en 
december 2013 trainde het team vier keer in Eindhoven. Daarnaast is het gehele jaar op 
individuele basis een off-ice-programma afgewerkt. 
  
In 2013 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 in 2013 
In januari 2013 trainde Jong Oranje U16 een keer in Eindhoven. In februari 2013 speelde Jong 
Oranje U16 in Eindhoven een wedstrijd tegen Jong België U16. In de directe aanloop naar het 
Chris Verwijst Tilburg U16-toernooi trainde het team twee keer in Eindhoven en speelde het 
team in Deurne, België een wedstrijd tegen Jong België U16 en in Eindhoven een wedstrijd 
tegen een Amerikaans team.  
 
In maart 2013 tijdens het Chris Verwijst Tilburg U16-toernooi verloor Nederland in de 
voorronde met 2-10 van Penguins Moscow (Rusland), verloor met 1-9 van Oostenrijk en 
verloor met 3-7 van Hongarije. In de kruisfinale verloor het team met 1-7 van Groot-
Brittannië. In de finale om zevende en achtste plaats verloor het team met 2-4 van DESTIL 
Trappers Tilburg en eindigde daarmee op de achtste plaats. 
 

Rk Team 

1 Penguins Moscow (Rusland) 

2 Oostenrijk 

3 Mannheim Jung Adler (Duitsland) 

4 Edge Prep (USA) 

5 Groot-Brittannië 

6 Hongarije 

7 DESTIL Trappers Tilburg 

8 Nederland 

 
In juni 2013 doorliep Jong Oranje U16 een trainingskamp in Dordrecht. In de maanden 
augustus tot en met december 2013 trainde het team zeven keer in Eindhoven. 
 
Daarnaast is het gehele jaar op individuele basis een off-ice-programma afgewerkt. 
 
In 2013 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 activiteiten Jong Oranje U14 in 2013 
De NIJB is het seizoen 2013-2014 gestart met nationale trainingen voor getalenteerde U14-
spelers. In de maand mei 2013 vond in Eindhoven een selectietraining plaats. In juni 2013 
doorliep het team in Dordrecht een trainingskamp. In de maanden september tot en met 
december 2013 werd in Eindhoven vijf keer getraind. De doelstelling bij de nationale 
trainingen van U14 is participatie van zoveel mogelijk talenten. De prestatie is ondergeschikt 
aan de brede participatie. 
 
Gerealiseerde activiteiten Jong Oranje U12 in 2013 
De NIJB is het seizoen 2012-2013 gestart met nationale trainingen voor getalenteerde U12-
spelers. In de maanden januari tot en met maart 2013 werd in Den Haag drie keer getraind. 
In de maanden maart en april werd deelgenomen aan een toernooi in Tilburg en een 
toernooi in Bietigheim, Duitsland. Daarnaast werd in april 2013 in Dordrecht een keer 
getraind. In mei 2013 werd door twee nationale U12-teams deelgenomen aan een toernooi in 
Leuven, België. In juni 2013 doorliep het team een trainingskamp in Dordrecht. In de 
maanden september tot en met december 2013 werd in Eindhoven zeven keer getraind.  
De doelstelling bij de nationale trainingen van U12 is participatie van zoveel mogelijk 
talenten. De prestatie is ondergeschikt aan de brede participatie.  
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Gerealiseerde overige activiteiten talentontwikkeling in 2013 
 
Talentendagen U10 
In november 2013 is de eerste open U10-trainingsdag georganiseerd voor U10-spelers en 
clubtrainer/coaches. Tijdens de U10-trainingsdagen wordt met 80 kinderen over 8 stations 
getraind. De trainingen worden gegeven door de bondscoaches van de juniorenselecties en 
de talentcoach van de Nationale IJshockey Academie (NIJA). In de middag wordt in 
toernooivorm in gemengde teams wedstrijden gespeeld. De doelstellingen van deze 
trainingsdag zijn (a) het verkrijgen van inzicht in jonge talenten ter voorbereiding op selectie 
voor het nationale U12-team, (b) clubtrainer/coaches inzicht te geven op het functioneel 
werken met stations en oefeningen gericht op de ontwikkeling van de basisvaardigheden en 
(c) in een sportieve ambiance kinderen en clubtrainer/coaches nog enthousiaster te maken 
voor de ijshockeysport. Aan de eerste open U10-trainingsdag werd deelgenomen door 19 
clubtrainer/coaches. 
 
Talent 2000+ 
In 2013 is het (additionele) talentontwikkelingsprogramma Talent 2000+ zijn twaalfde seizoen 
ingegaan. In Tilburg doorlopen ijshockeytalenten van 12 tot 20 jaar het programma Talent 
2000+. Dit programma bestaat uit trainingen op en buiten het ijs (onder andere kracht-
trainingen). Binnen Talent 2000+ is er speciale aandacht voor de opleiding van doel-
verdedigers. Spelers plaatsen zich voor Talent 2000+ via een selectieprocedure. Eén van de 
criteria is dat de speler deel uitmaakt van een Jong Oranje-selectie of kans heeft dat in de 
nabije toekomst te bewerkstelligen. De ijstrainingen zijn overdag en op doordeweekse dagen 
(‘s avonds wordt bij een club getraind en in het weekeinde wordt daar gespeeld). Doordat 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 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 

 2013-2014 2012-2013 2013-2014 2012-2013 

Tilburg 24 12 14 12 

Totaal 24 12 14 12 

 
IIHF Global Hockey Development Camp 
Van 6 tot en met 14 juni 2013 organiseerde de International Ice Hockey Federation (IIHF) het 
2013 IIHF Hockey Development Camp (HDC). Dit kamp vond plaats in Vierumäki, Finland. 
Ruim 600 deelnemers uit 45 landen namen deel aan 8 verschillende programma's, 
waaronder 12 trainings- en wedstrijdprogramma’s voor spelers geboren in 1998. De spelers 
werden verdeeld over 12 internationaal samengestelde teams. Dit jaar was Nederland 
vertegenwoordigd met 6 deelnemers: 
 
Nederlandse spelers (geboren in 1998)  
Wessel Copier (Nijmegen), Stijn Knoop (Den Haag) en Dani Bindels (Geleen). 
 
Overige Nederlandse deelnemers  
Walter van Gerwen (Learn to Play Instructor’s Program), Ron Perdon (Administrator’s 
Education Program) en Chad Kambeitz (Goalkeeper Coach Program). De kennis die zij 
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hebben vergaard, wordt in eigen land doorgegeven tijdens coach clinics, seminars en 
opleidingen. 
 
NIJC en NIJA (voormalig CTO) Eindhoven 
Voor de NIJB ligt een cruciale rol in het ontwikkelen van een centrale opleidingsvisie en 
centraal geregisseerd opleidingsbeleid. Voor het verhogen van het sporttechnische niveau 
van de ijshockeysport in brede zin is het van groot belang dat een centrale lijn wordt 
ontwikkeld voor de opleiding van spelers (van jongste jeugd t/m U20) en trainer/coaches. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis, documentatie en ervaring binnen de IIHF, de 
NIJB, NOC*NSF/Academie voor Sportkader en collega-bonden. Deze kennis, documentatie 
en ervaring wordt ingezet bij het nationale ijshockeycentrum (NIJC) en uitgezet bij de clubs. 
Specifiek onderdeel van het technisch beleid betreft talentontwikkeling. Talentontwikkeling 
begint vroeg en kan alleen met het juiste opleidingskader binnen de verenigingen. Door het 
nationale ijshockeycentrum heeft de NIJB meer mogelijkheden om trainers en coaches op te 
leiden naar het gewenste niveau. De uitgangspunten met betrekking tot programma, 
faciliteiten en locatie van het NIJC worden binnen de NIJB breed gedragen. De centrale 
regie is ondergebracht bij de NIJB (technisch directeur). Bij een goede positionering is het 
NIJC het centrum van de technische ontwikkeling en innovatie van de ijshockeysport in 
Nederland. In (de uitrol van) het te ontwikkelen sporttechnisch beleid neemt het nationale 
ijshockeycentrum een belangrijke plaats in en kan het een betere verbinding leggen met 
trainer/coaches in het land, het technisch beleid van de clubs en diverse andere initiatieven 
ten behoeve van de opleiding van spelers (RTC´s, private ijshockeyscholen, jeugdopleiding 
clubs). Op termijn moet dit eveneens leiden tot een hoger instroomniveau van de NIJA-
sporters. Om talenten vroeger te herkennen en te ontwikkelen is het van belang om met 
jonge nationale selecties te werken. Periodieke trainingen van door de bond gecertificeerde 
trainers/ coaches zorgen voor sterke doorstroming van talent. Tijdens de trainingssessies 
worden verschillende sportspecifieke aspecten aangeleerd. Het individu wordt gecoacht om 
verbeterpunten mee te nemen naar de clubtrainingen. Het team wordt voorbereid om zich 
tijdens internationale toernooien te meten op internationaal niveau. Ook wordt aandacht 
gegeven aan fysieke ontwikkelpunten en mentale kwesties. De NIJA is voor het Nederlandse 
ijshockey een ideaal middel om talenten door te laten groeien. Met de juiste invulling van de 
speerpunten van de NIJA en het NIJC zullen Nederlandse talenten aansluiting krijgen bij hun 
leeftijdsgenoten op internationaal niveau. Het NIJA Talentteam (voorheen High Techs) 
neemt deel aan in de competitie van de Eerste divisie. In het team spelen uitsluitend spelers, 
die deelnemen aan het NIJA-programma. Ook worden toekomstige nationaal teamspelers in 
de NIJA en het NIJC gevormd. Binnen het NIJC worden naast de trainingen van de nationale 
teams door de bondscoaches en talentcoaches open landelijke trainingen en trainings-
kampen voor jonge ijshockeyspelers verzorgd, waarbij tevens clubtrainers/coaches worden 
opgeleid. De NIJB onderzoekt de mogelijkheden om, naast de NIJA en het NIJC in 
Eindhoven, de talentontwikkeling verder vorm te geven middels talentcentra elders in het 
land. Vanuit diverse plaatsen is interesse getoond om dergelijke concepten te kunnen 
ontwikkelen als voorloper op de NIJA. In Dordrecht is inmiddels een RTC van start gegaan. 
Hierdoor ontstaat voor de clubs een betere invulling op talentontwikkeling. Talentcentra 
creëren extra mogelijkheden om overdag doordeweeks te kunnen trainen. Met deze 
talentcentra wordt een integrale aanpak van talentontwikkeling gerealiseerd, waarbij de 
concepten en programma's goed aansluiten op de NIJA. Het NIJC biedt de NIJB de 
mogelijkheid tot het organiseren van nationale en internationale ijshockeyevenementen in 
Eindhoven. Zo wordt gekeken naar een jaarlijks terugkerend vierlandentoernooi in februari 
ter voorbereiding op het WK mannen, waarbij Nederland tegen hoogwaardige landenteams 
wedstrijden speelt. Binnen een Center of Excellence wordt eveneens gezocht naar 
hoogwaardig gekwalificeerd personeel (coaches en trainers) dat de NIJB en zijn clubs helpt 
bij het opzetten van een hoogwaardig trainings- en opleidingsprogramma voor alle 
jeugdspelers, jeugdtalenten en nationale teamspelers.  
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Deelnemers CTO-ijshockey 
 

Deelnemers CTO-ijshockey 
in nationale juniorenselecties 

2013-2014 2012-2013 2013-2014 2012-2013 

22 28 17 24 

 
De talentcoaches 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. 
 
De NIJA werkt samen met Olympisch Netwerk Brabant. 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. De NIJA 
werkt eveneens nauw samen met het CTO Eindhoven. Het CTO Eindhoven zorgt voor de 
organisatie rondom scholen en huisvesting van spelers. 
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4. KADERBELEID 

 
Geplande activiteiten in 2013 
- ontwikkelen en aanbieden elektronische leeromgeving (hele jaar); 
- opleiden docenten opleiding Sportleider 1 (april); 
- opleiden docenten opleiding Sportleider 2 (mei-juni); 
- aanbieden opleiding Sportleider 1 (mei-september-november); 
- aanbieden opleiding Sportleider 2 (september); 
- aanbieden opleiding Sportleider 3 (november); 
- aanbieden Train de Trainer (TdT)-programma’s (op aanvraag); 
- 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 en teambegeleiders van nationale teams (hele jaar); 
- bijscholing van coaches en teambegeleiders tijdens Hockey Development Camp(s) 

(zomer); 
- brainstormsessie(s) tijdens coachplatforms met betrekking tot toekomstplannen; 
- beschikbaar stellen van ijshockeykennis en materiaal via de website “IIHF Hockey 

Centre” aan alle verenigingen ten behoeve van coaches, officials en andere 
teambegeleiders; 
 

Gerealiseerde activiteiten in 2013 
Op de website zijn sinds 2013 de brondocumenten en de hoofdstukken van de opleiding 
IJshockeytrainer/coach level 1 te downloaden. 
 
In het seizoen 2013-2014 is de opleiding IJshockeytrainer/coach level 1 gestart met in totaal 
vier praktijk-/examendagen. In november 2013 is in Eindhoven de eerste praktijk-
/examendag afgesloten met 11 gediplomeerde sportleiders. In december 2013 is in 
Nieuwegein de tweede praktijk-/examendag afgesloten met 17 gediplomeerde sportleiders. 
Marc Visschers en Ron Berteling worden opgeleid tot docenten van de opleidingen 
Sportleider 1-3. Vanaf april 2014 zal  de opleiding Sportleider 2 (ijshockey trainer/coach) 
worden aangeboden. De opleiding Sportleider 3 (ijshockey trainer/coach) start in april 2015. 
De opleiding Sportleider 4 (ijshockeytrainer/coach 4) is gestart met 2 deelnemers: Ron 
Berteling en Marc Visschers. 
 
In 2013 zijn coaches en teammanagers van de nationale teams tijdens coachplatforms 
bijgeschoold en bijeengekomen om te brainstormen over de toekomst van het Nederlandse 
ijshockey. 
 
Op het gebied van scheidsrechtersopleidingen (scholing en bijscholing) werkt de NIJB nauw 
samen met de IIHF en ijshockeybonden uit andere landen. Tijdens het scheidsrechters-
weekend in Eindhoven, traditioneel voor aanvang van het seizoen, is een landelijke 
bijscholing voor NIJB-scheidsrechters georganiseerd. In de maanden januari, februari, maart 
en april 2013 werd in Den Bosch een bijscholingscursus voor (club)scheidsrechters gegeven. 
In Eschede vond in de maanden januari en februari 2013 een opfriscursus voor 
(club)scheidsrechters plaats. Op 25 februari 2013 werd door de scheidsrechterscursus een 
play-off-bijeenkomst georganiseerd. In het weekend van 7 en 8 september 2013 werd door 
de scheidsrechterscommissie in Eindhoven het jaarlijkse landelijke scheidsrechtersweekend 
georganiseerd. In september 2013 hebben in Dordrecht en Den Bosch regionale opleidingen 
voor lokale en clubscheidsrechters plaatsgevonden. In de maanden september, november 
en december 2013 is in Nijmegen een lokale opleiding voor (club)scheidsrechters 
georganiseerd. In de maanden november en december 2013 is in Dordrecht de 
beginnerscursus voor clubscheidsrechters georganiseerd. In oktober 2013 vond de 
beginnerscursus voor clubscheidsrechters in Zoetermeer plaats. 
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Scheidsrechters Eredivisie en Eerste divisie hebben een cursus mentale weerbaarheid 
gevolgd. 
 
Vanaf het seizoen 2009-2010 zijn de bijeenkomsten voor U14-spelers en hun ouders om de 
kennis van spelregels te verhogen en om een bijdrage te leveren aan fair play & respect  
conform het sportreglement verplicht. In Geleen, Groningen, Heerenveen, Tilburg en 
Zoetermeer Nijmegen hebben in september, oktober en november 2013 informatiebijeen-
komsten plaatsgevonden voor U14-spelers en hun ouders. Scheidsrechters, coördinatoren 
en/of supervisors hebben als inleider gefungeerd op deze bijeenkomsten. De NIJB heeft 
hiervoor een standaardpresentatie (met videomateriaal) ontwikkeld.  
 
In januari 2013 is in Tilburg een opfriscursus voor bench-officials georganiseerd. Aan deze 
opfriscursus deden 8 bench-officials mee. 
 

De IIHF heeft de website IIHF Hockey Centre1 gelanceerd met informatie voor team-
begeleiders en officials over trainingsprogramma’s, opleidingsprogramma’s, presentaties van 
IIHF-congressen, recruitment programma,  programma’s Hockey Development Camps, 
compleet met videoprogramma’s. 

 

In het kader van het stimuleren, faciliteren en conditioneren van de opleiding van goalies en 
goalietrainer/coaches is in 2013 een werkgroep geformeerd, waarin (oud-)goalies zitting 
hebben. Het opleidingsplan richt zich op de volgende onderdelen: (a) beleid goaliecoaches 
nationale teams, (b) beleid goalietrainingen clubs en regio’s, (c) opleiding IJshockey 
Goalietrainer/coach niveau 1 (opleiding tot goalietrainer/coach voor goalies tot en met de 
leeftijd van 14 jaar), opleiding IJshockey Goalietrainer/coach niveau 2 (opleiding tot 
goalietrainer/coach voor goalies tot en met de leeftijd van 18 jaar. De leden van de 
werkgroep zijn ingedeeld op de thema’s: (a) ‘opzet en uitvoering goalie-trainingen nationale 
teams’, (b) ‘opzet en uitvoering (lokale en regionale) goalietrainingen clubs’ en (c) 
‘ontwikkeling opleidingen tot goalietrainer/coach’. 
  

                                                 
1
 Zie http://www.hockeycentre.org. 
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5. DIENSTVERLENING AAN VERENIGINGEN 
 
Geplande activiteiten in 2013 
- ontwikkelen “functieboek” met functieomschrijvingen verenigingskader (januari-juni); 
- ondersteuning lokaal arbitrageplan (hele jaar); 
- uitvoering project Veilig Sportklimaat (hele jaar); 
- uitvoering U14-bijeenkomsten (spelregels / Fair Play & Respect); 
- werving spelers, teambegeleiders en clubbestuurders; 
- stimuleren aanstellen technisch coördinator binnen de clubs; 
- aanbieden technisch groeimodel; 
- stimuleren aanstellen wervingscoördinator binnen de clubs; 
- aanbieden wervingsprogramma; 
- versterken samenwerking met kunstijsbanen in Nederland; 
- brainstormsessie(s) met betrekking tot toekomstplannen. 
 
Gerealiseerde activiteiten in 2013 
Het project Verenigingskader is wegens gebrek aan menskracht en middelen niet uitgevoerd.  
 
In het kader van verenigingsondersteuning is de service-pagina op de website van de NIJB  
bijgewerkt. De service-pagina op de website van de NIJB biedt onder andere de volgende 
onderwerpen: pestprotocol, oplossingenboek (blessure), seksuele intimidatie, fair play & 
respect, opleidingen en Anti doping.  
 
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. In het kader van het 
lokale arbitrageplan worden clubs gestimuleerd een scheidsrechterscoördinator aan te 
stellen. 
 
Ten behoeve van kwaliteitsbewaking van de arbitrage bij U17-wedstrijden worden deze 
wedstrijden bemand door de scheidsrechterscommissie met één NIJB-scheidsrechter en één 
clubscheidsrechter, die hiervoor speciaal door de club bij de NIJB is aangemeld. 
 
Vanaf het seizoen 2009-2010 zijn de bijeenkomsten voor U14-spelers en hun ouders om de 
kennis van spelregels te verhogen en om een bijdrage te leveren aan fair play & respect 
conform het sportreglement verplicht. De verantwoordelijkheid van de organisatie hiervan lag 
bij de vereniging, de NIJB zorgde voor een inleider. De uitvoer van U14-bijeenkomsten in het 
kader van spelregelkennis en Fair Play & Respect heeft in 2013 vervolg gekregen. 
 
De NIJB heeft de clubs gevraagd een technisch coördinator aan te stellen om op clubniveau 
verder vorm en inhoud te geven aan het technisch beleid. De technisch directeur van de 
NIJB heeft daarmee binnen iedere club een aanspreekpunt en duidelijke ingang. Afgeleid 
van het nationaal technische beleid dient iedere club een technisch beleidsplan te hebben 
met bewaking van de uitvoering op clubniveau door de technisch directeur. In het kader van 
het versterken van het sporttechnisch beleid binnen de clubs heeft de technisch directeur in 
2013 een technisch groeimodel opgesteld, dat aansluit op diverse leeftijdsgroepen (U8 tot en 
met U20). Het sporttechnisch groeimodel is gericht op technische en sociale ontwikkeling, 
waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van het Long Term Athlete Development 
(LTAD) Model. Door de invoering van het technisch groeimodel zullen verenigingen een 
meer gestructureerde aanpak bewerkstellingen op de gebieden van talentherkenning en 
talentontwikkeling. 
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De NIJB heeft in samenwerking met de IIHF materialen ontwikkeld (vertaald) ten behoeve 
van het nieuwe ledenwervingsprogramma (ouderbrochure, folder, handleidingen, interactieve 
video). Deze materialen zijn beschikbaar via de service-pagina op de website van de NIJB. 
Hardcopies van wervingsmaterialen zijn te bestellen via het bondsbureau. In het kader van 
het ledenwervingsprogramma worden clubs gestimuleerd een wervingscoördinator aan te 
stellen. 
 
De NIJB heeft in 2012 een auditcommissie geformeerd bestaande uit 3 personen afkomstig 
uit de ijshockeywereld, die de clubs fysiek langsgaan om een intakegesprek te houden in het 
kader van Veilig Sportklimaat (VSK) en daarnaast de clubs te enthousiasmeren voor het 
VSK-programma (inclusief de deelname aan de diverse activiteiten). De NIJB koppelt aan de 
intakegesprekken via de intakers tegelijkertijd een audit om behoeftes van clubs te 
inventariseren (waar kan de NIJB clubs mee tot dienst zijn), om clubs te informeren over het 
belang van werven van spelers, opleidingskader en arbitrage (en hoe deze te werven en te 
binden). 
 
In het kader van het project Veilig Sportklimaat (VSK) was het doel in 2013 onder andere  
het versterken van bewustwording bestuurders, verbreding spelregelkennis bij spelers, 
begeleiders en toeschouwers (internet, spelregelbewijs, vereenvoudigde uitleg spelregels 
(gericht op doelgroep), het verankeren van sportiviteit als vanzelfsprekend item in de sport, 
het werven, opleiden en begeleiden van (club-)scheidsrechters en het inbedden van 
spelregels en sportiviteit in kaderopleidingen. 
 
In 2013 is in het train-de-trainer programma “Sportief Besturen” een vrijwilliger van de NIJB 
opgeleid (Ron Perdon) om de module “Sportief Besturen” te kunnen begeleiden. Deze 
vrijwilliger is mede verantwoordelijk voor verenigingsondersteuning. In gesprekken met 
verenigingen in het kader van verenigingsondersteuning komt vaak de vraag naar voren om 
hulp bij het sturen op Sportiviteit en Respect. Met het in huis hebben van de mogelijkheid om 
de kernmodule “Sportief Besturen” te kunnen geven zal het op bestuurlijk niveau ook na 
2016 mogelijk blijven om verenigingen hierin te kunnen ondersteunen. In 2014 wordt 
eveneens opnieuw een sessie gehouden met het bondsbestuur van de NIJB. 
 
Er is door de verenigingsondersteuner actief geworven voor de theatervoorstellingen. Als er 
een theatervoorstelling in de buurt van een vereniging was werd de betreffende vereniging 
benaderd en erop geattendeerd met wervingsmateriaal van VSK om naar deze 
theatervoorstellingen te gaan.  
 
Met grote regelmaat zijn er artikelen op de website van de NIJB verschenen over het VSK 
programma en de diverse onderdelen. Hierbij werd vaak gebruik gemaakt van aangeleverde 
persberichten van het VSK programma. Er werd actief meegewerkt aan de centrale 
berichtgeving. 
 
In juni 2013 is de module Sportief Besturen gevolgd door 4 ijshockeyverenigingen 
(Eindhoven, Geleen, Den Bosch en Dordrecht). Daarbij was nog maar weer eens duidelijk 
dat het thema Sportiviteit en Respect leeft binnen de ijshockeyverenigingen en dat deze 
verenigingen hulp vragen om dit thema te kunnen aanpakken. Gezien het geringe aantal 
verenigingen binnen de NIJB (en dus het aantal te verwachten modules sportief besturen) is 
Ron Perdon inmiddels opgenomen in de generieke poule van trainers voor Sportief Besturen 
en heeft inmiddels ook trajecten Sportief Besturen begeleid bij andere sportbonden. 
 
In oktober 2013 hebben de directie van de NIJB en de directie van de VKN met elkaar om de 
tafel gezeten, waarbij onder andere is gesproken over het organiseren van een nationale 
schaatsdag, het organiseren van een winterchallenge, het elkaar zo spoedig mogelijk 
informeren over evenementen en het inventarisen van mogelijkheden om trainingsuren in de 
vroege ochtend tegen gereduceerd tarief aan te bieden, om de ijsbanen op bepaalde uren open 



Nederlandse IJshockey Bond 
Activiteitenverslag 2013 

25  

te stellen waarbij belangstellenden tegen normaal entreegeld kunnen ijshockeyen (trainen) 
onder leiding van trainers, die door de ijshockeyclubs beschikbaar worden gesteld en het 
aanbieden van goedkope schaatsabonnementen voor leden van ijshockeyclubs. Over deze 
onderwerpen zullen vervolggesprekken plaatsvinden. 
 

In samenwerking met een commerciële partner kunnen ijsliefhebbers op alle IJSTIJD!-banen 
kennismaken met alle facetten van de ijssporten, en dus ook met ijshockey. IJSTIJD! is een 
initiatief van de KNSB. Schaatsen toegankelijk en bereikbaar maken voor iedereen. Dat is 
wat de KNSB voor ogen heeft met IJSTIJD! Aangezien natuurijs nu eenmaal niet altijd 
gegarandeerd is, groeit het aantal tijdelijke kunstijsbanen in stads- en dorpskernen. Jonge 
generaties maken tegenwoordig daar hun eerste slagen op het ijs en ook de liefde voor 
schaatsen ontstaat hier. 
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6. SCHEIDSRECHTERSZAKEN 
 
Geplande activiteiten in 2013 
- organisatie (club)scheidsrechters- en supervisorcursussen (hele jaar); 
- organisatie scheidsrechtersweekend (september); 
- uitwisseling van scheidsrechters met andere landen; 
- deelname IIHF Global Hockey Development Camp (juli); 
- organisatie regionale scheidsrechtersbijeenkomsten voor clubscheidsrechters 

(september); 
 
Gerealiseerde activiteiten in 2013 
Zie paragraaf 4 voor een beschrijving van de in 2013 gerealiseerde activiteiten. 

 

De website biedt uitgebreid aandacht aan spelregels, interpretaties en toepassingen 
daarvan, spelregelinformatie op het niveau van de diverse leeftijdsgroepen. Via de website 
van de NIJB is het sinds 2012 voor coaches en supervisors mogelijk om via het digitale 
scheidsrechtervolgsysteem op uniforme wijze feedback te geven over de verrichtingen van 
scheidsrechters tijdens wedstrijden. Daarnaast is het voor scheidsrechters mogelijk 
geworden om via de website van de NIJB aan te geven wanneer ze voor wedstrijden niet 
beschikbaar zijn en is het voor de scheidsrechterscommissie mogelijk geworden om via de 
website de aanwijzingen van scheidsrechters op wedstrijden in te voeren en te publiceren. 
 
De volgende Nederlandse scheidsrechters kregen voor het seizoen 2013-2014 van de IIHF 
een internationale licentie: Debby Hengst (A), Sven Bergman (B), Jean-Paul de Brabander 
(B), Martin de Wilde (B), Jeroen den Ridder (B) en Ramon Serkens (B). De volgende 
Nederlandse scheidsrechters kregen de licentie van IIHF-linesman: Joep Leermakers (A), 
Bianca Schipper (A), Louis Beelen (B), Vivienne Brekelmans (B), Jos Korte (B), Senovwa 
Mollen (B), Stef Oosterling (B), Jeroen van den Berg (B), Louis Robbe (C), Aschwin van 
Loon (C) en Gert-Jan Zigerman (C). 
 
Tien Nederlandse scheidsrechters zijn door de IIHF ingezet op tien WK’s of andere 
evenementen. Arnoud van Berkel was als IIHF-supervisor actief op diverse evenementen. 
Ter voorbereiding op het WM18 in Sochi heeft Joep Leermakers, op uitnodiging van de 
Zwitserse ijshockeybond. een aantal wedstrijden op het hoogste niveau in Zwitserland 
geleid. 
  

Internationale scheidsrechtersaanwijzingen in 2013 (2012-2013) 

Jean-Paul de Brabander (R) WM20IIB Belgrado Servië 

Martin de Wilde (R) WM18IIA Tallinn Estland 

Debby Hengst (R) WW18 Heinola-Vierumaki Finland 

Jeroen van den Berg (L) WM20IIB Belgrado Servië 

Joep Leermakers (L) WM18 Sochi Rusland 

Jos Korte (L) WM18IA Asiago Italië 

Bianca Schipper (L) WWIA Stavanger Noorwegen 

Senovwa Mollen (L) WWIIB Puigcerda Spanje 

Vivienne Brekelmans (L) WW18IB Romanshorn Zwitserland 

Senovwa Mollen (L) OQWD Weiden  Duitsland 

 

Internationale scheidsrechtersaanwijzingen in 2013 (2013-2014) 

Debby Hengst EWCC Neuilly sur Marne Frankrijk 
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7. SPORTMEDISCHE ZAKEN 
 
Geplande activiteiten in 2013 
- uitbreiding van de medische commissie; 

- voorlichting gevaren en gevolgen dopinggebruik spelers nationale teams (september-
oktober); 

- voorlichting gevaren en gevolgen dopinggebruik spelers eredivisie en eerste divisie 
(september-oktober); 

- opzetten database blessures; 

- voorlichting blessurepreventie. 
 

Gerealiseerde activiteiten in 2013 
De NIJB heeft in 2012 een Chief Medical Officer (CMO) aangesteld, die een medische 
commissie aanstuurt en programma’s opzet binnen de NIJB op het gebied van 
sportmedische zaken. De CMO is het aanspreekpunt voor clubartsen, bondsartsen en 
paramedische begeleiders. De CMO rekruteert bondsartsen. Onder leiding van de CMO 
wordt een databank opgezet voor het melden van blessures. De CMO is contactpersoon 
voor NOC*NSF en IIHF en organiseert 1 tot 2 keer per jaar een landelijke bijeenkomst voor 
medische begeleiders, waarbij dopingbeleid en blessurepreventie  worden meegenomen. 
Ook zal de medische commissie in samenwerking met de technisch directeur een 
programma opstellen voor het testen en meten van fysieke gesteldheid. Met een intensief 
trainingsprogramma is het noodzakelijk het medische team 100% in orde te hebben. 
Blessurepreventie staat hoog in het vaandel om zodoende bij voorbereidingen en WK’s niets 
aan het toeval over te laten. Samen met bondscoaches worden medisch verantwoorde 
kracht- en conditieprogramma’s samengesteld. Onder leiding van de CMO worden 
nieuwsartikelen gepubliceerd op de website van de NIJB (verenigingsondersteuning). 
 
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. 
 
De dopingautoriteit heeft op locatie bij diverse Eredivisieclubs een voorlichtingsbijeenkomst 
verzorgd. Dezelfde bijeenkomsten werden georganiseerd voor de nationale U18- en U20-
selecties. 
 
In 2013 zijn via de website van Dopingautoriteit onder andere de volgende uploads 
beschikbaar: Dopinglijst per januari 2013 - Lijst van verboden stoffen en middelen per januari 
2013 - Lijst van toegestane middelen per januari 2013. 
 
Via de servicepagina van de website van de NIJB is een interactieve cursus Anti-Doping (E-
learning module) van de IIHF te vinden. Via de servicepagina is eveneens informatie en een 
informatiefolder te vinden van de Green Puck Campaign van de IIHF. 
 
In 2013 hebben binnen de NIJB in totaal 16 controles binnen wedstrijdverband 
plaatsgevonden. 
 

Dopingcontroles 2013 Aantal controlemomenten Aantal controles 

Eredivisie  
Binnen wedstrijdverband 

3 16 

Totaal   
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8. ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN 
 
Geplande activiteiten in 2013 
- organisatie bekerfinale eredivisie in Tilburg (januari); 
- organisatie All Star Game in Eindhoven (februari); 
- organisatie Dag van het ijshockey (informatief, educatief, ondersteunend); 
- organisatie wedstrijd om de Ron Berteling Schaal (september); 
- organisatie Girls Only Hockey Day (september); 
- organisatie Super Sunday (december); 
- organisatie ijshockeygala. 
 
Gerealiseerde activiteiten in 2013 
De bekerfinale die plaatsvond in januari 2013 in Tilburg was met ruim 2.500 bezoekers 
uitverkocht. De wedstrijd werd gespeeld tussen Eindhoven Kemphanen en DESTIL Trappers 
Tilburg en gewonnen door Tilburg met 5-3. 
 
Er werd wederom invulling gegeven aan de uitdrukkelijke wens van de eredivisie en de 
ijshockeysupporters om tot meerdere evenementen te komen. Dit is gerealiseerd middels de 
All Star Game, een wedstrijd tussen het nationale mannenteam en een samenstelling van 
importspelers uit de eredivisie. Buiten de positieve binding met supporters, het invullen van 
een bepaalde maatschappelijke verantwoording doordat de opbrengsten in relatie werden 
gebracht met een maatschappelijk doel, heeft het ook bij de importspelers een duidelijk 
signaal van waardering. Zij beschouwen het als een eer om voor de All Stars uit te mogen 
komen en daarmee samen iets terug te kunnen en mogen doen voor de NIJB en de fans. 
 
De wedstrijd om de Ron Berteling Schaal die plaatsvond in september 2013 in Tilburg, werd 
door 1.250 bezoekers bezocht. De wedstrijd werd gespeeld tussen DESTIL Trappers Tilburg 
en HYS The Hague en gewonnen door Den Haag met 3-2. 
 
In het weekend van 14 en 15 september 2013 is in Maaseik het derde Girls Only Hockey 
Weekend georganiseerd. Met de totaal 125 vrouwen/meisjes werden 8 teams samengesteld, 
waarmee een geslaagd toernooi is gespeeld.  

  
Op zondag 15 december 2013 is in Eindhoven een geslaagde Super Sunday georganiseerd, 
waarop in de jeugdcompetities U17, U14 en U12 de finalewedstrijden om de Beker van 
Nederland werden gespeeld. 
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9. MARKTAANDEEL 
 
Geplande activiteiten in 2013 
- ontwikkelen en aanbieden extra diensten via nijb.nl (hele jaar); 
- ontwikkelen en aanbieden sociale media (hele jaar); 
- ontwikkelen en aanbieden webportal eredivisie (hele jaar). 
 
Gerealiseerde activiteiten in 2013 
De website is hét belangrijkste communicatiemiddel met de leden. De website voorziet in 
informatie omtrent sportspecifieke en sportbrede onderwerpen (zoals cursusaanbod in het 
kader van Veilig Sportklimaat). 
 
Via de website van de NIJB is het sinds 2013 voor trainer/coaches mogelijk om de 
brondocumenten en de hoofdstukken van de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 te 
downloaden. 
 
De webportal eredivisie is komen te vervallen. 
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10. PUBLIC RELATIONS EN MARKETING 
 
Geplande activiteiten in 2013 
- (lokale) TV-uitzendingen bij evenementen van de NIJB; 
- vermarkten bekerfinale 2013-2014 (september-december); 
- het in beeld brengen van wedstrijden (TV of internet) van Olympisch kwalificatietoernooi; 
- streaming livebeelden van wedstrijden via internet; 
- opstellen van propositie ten behoeve van sponsorwerving; 
- vermarkten shirtposities nationale mannenteam bij OKT en WK. 
 
Gerealiseerde activiteiten 
De NIJB heeft de ambitie om te komen tot gelijkwaardige teams in de diverse competities. De 
toegevoegde waarde van zoveel mogelijk gelijkwaardige teams is dat het interessant is voor (a) 
spelers, (b) sponsors en (c) voor het publiek. Voor sporters is het belangrijk omdat zij dan 
meerdere keren kunnen strijden tegen competitieve tegenstanders en daarmee hun eigen 
prestatie /talent verder ontwikkelen en sponsors vinden het interessanter om regelmatig in de 
media terug te komen. De aangestelde media officer brengt regelmatig nieuws in de media op 
nationaal en internationaal vlak.  
 
In 2012 heeft de NIJB met de NOS een TV-contract afgesloten tot na de sluitingsceremonie van 
de Olympische Spelen in 2016. 
 
In 2013 is er een aantal televisieuitzendingen geweest met aandacht voor de eredivisie 
ijshockey (totaal 32 minuten). 
 
In de eerste helft van 2013 is de bekerfinale 2013-2014 vermarkt. 
 
Computerfabrikant Acer heeft het sponsorcontract met de NIJB verlengd. Het bedrijf voerde 
reclame op de broeken van de scheidsrechters in de eredivisie tot medio 2013. Ook de firma 
Van de Wijgert (veilig werken) ondersteunt de NIJB financieel middels een 3-jarig 
sponsorcontract met jaarlijks een evaluatie. In ruil hiervoor is hun reclame op de 
scheidsrechtersshirts aangeboden. Matthews Teamwear is kledingsponsor van de nationale 
teams tot en met medio 2014. 
 
De NIJB heeft in samenwerking met een marketingbureau en een stagiaire een verkenning 
gedaan waar de toegevoegde waarde ligt van de bond voor de sponsor – zowel partners als 
suppliers – en mogelijkheden voor verbreding van het productpakket. In samenwerking met 
het marketingbureau is een sponsorpropositieplan tot stand gekomen. 
 
Op basis van de marketingrechten Lotto heeft de NIJB in 2013 reclame voor de Lotto 
gevoerd via de website en op shirts en helmen van het nationale mannenteam tijdens 
officieuze wedstrijden. Daarnaast is aan sport.nl beeldmateriaal beschikbaar gesteld. 
 
OTTO Work Force was tijdens de Olympische kwalificatietoernooien en het WK de 
shirtsponsor van het nationale mannenteam. 
 
De NIJB heeft met Jack's Casino een hoofdsponsor gecontracteerd. De NIJB is actief op het 
werven van een sponsor voor het scheidsrechterskorps.  
 
In 2013 hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met mediapartners en een 
sportmarketingbureau. 
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11. ORGANISATIEONTWIKKELING 
 
Geplande activiteiten in 2013 
- versterken bestuurlijke organisatie; 
- versterken werkorganisatie; 
- samenwerking met andere (sport)organisaties; 
- bijscholing bestuurlijke organisaties verenigingen; 
- veilig stellen Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Eindhoven; 
- inrichten platforms topcompetities, technische zaken en sportstimulering; 
- doorontwikkelen topcompetities. 
 
Gerealiseerde activiteiten in 2013 
Diverse ontwikkelingen binnen de ijshockeysport hebben ervoor gezorgd dat er initiatieven 
ontplooid moesten worden om de ingezette ontwikkeling van de ijshockeysport in Nederland 
te kunnen continueren. Belangrijke doelstelling daarbij is het handhaven van trainings-
activiteiten van nationale selecties en behoud van de talentontwikkeling. De ontwikkelingen 
binnen de ijshockeysport hebben ertoe geleid dat de Nederlandse IJshockey Bond (NIJB) in 
gesprek is gegaan met de Gemeente Eindhoven. Hieruit is een mooi partnership ontstaan, 
waarbij gewerkt gaat worden aan gezamenlijke ambities en projecten, zoals (a) Behoud van 
het talentenprogramma: NIJA; (b) Het onderbrengen van nationale en internationale 
ijshockeyevenementen in IJssportcentrum Eindhoven; (c) Het ontstaan van een Nationaal 
IJshockey Centrum (NIJC) en (d) Een samenwerking om een hoog gekwalificeerde ‘fieldlab’ 
tot stand te brengen. 
 
Vanaf 1 juni 2013 is in het IJssportcentrum Eindhoven het Nederlandse IJshockey Centrum 
(NIJC) gevestigd. Dit centrum biedt onderdak aan het bondsbureau (NIJB), de nationale 
selecties en de Nationale IJshockey Academie (NIJA). De NIJA is de opvolger van het CTO 
en verantwoordelijk voor de talentontwikkeling van het Nederlandse jeugdijshockey. Hiermee 
is de doelstelling van het willen beschikken over een nationaal ijshockeycentrum in gang 
gezet. Een centrum, met internationale allure (vergelijkbaar met ‘De Tongelreep’ op 
zwemgebied2) dat Nederlandse ijshockeyhistorie uitademt en onlosmakelijk verbonden is 
met innovatie en talentontwikkeling. Het bondsbureau van de NIJB is derhalve sinds juni 
2013 niet meer gehuisvest in het Huis van de Sport te Nieuwegein.  
 
De NIJB, de NIJA en het NIJC worden ondersteund door diverse externe partners, zoals de 
IIHF, IOC, NOC*NSF, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Eindhoven, IJssportcentrum 
Eindhoven, CTO Eindhoven, Sportservice Noord-Brabant en de Vereniging van 
Kunstijsbanen Nederland (VKN). 
 
In het kader van bestuurlijke vernieuwing zijn in de algemene ledenvergadering van juli 2013 
een secretaris en een vicevoorzitter toegetreden tot het bondsbestuur.  
 
Bestuurders zullen meer invloed moeten gaan uitoefenen op gewenst sportief en respectvol 
gedrag binnen hun vereniging. Een van de manieren om dit te bereiken is om bestuurders 
meer inzicht te geven in zijn of haar eigen rol en om handvatten te geven om zijn of haar rol 
zo effectief mogelijk uit te voeren. Daarbij wordt gefocust op de richtinggevende en sturende 
functie van de bestuurder. Het VSK-programma heeft in 2013 onder andere geleid tot het 
opleiden van een workshopleider voor de module “Sportief Besturen”. Deze module zal in de 
toekomst gegeven blijven worden aan verenigingsbestuurders. In 2014 zal een landelijke 
dag worden georganiseerd waarbij “Sportiviteit en Respect” een centrale rol speelt. De dag 
zal vooral bestaan uit workshops die hun fundament hebben in de huidige workshops 

                                                 
2
 Expertise en innovatie hebben hier niet enkel geleid tot succes voor Nederlandse sporter. De locatie en 

opgedane kennis zijn wereldwijd bekend. ’De Tongelreep’ nut dit commercieel uit. De NIJB en haar partners 
staan een zelfde concept voor in het kader van de ijshockeysport. 
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“Besturen met een visie” en “Sportief Besturen”.  
 
De NIJB kent het voorzittersoverleg Eredivisie, waarbij tweemaandelijks met elkaar van 
gedachten wordt gewisseld over het te volgen beleid binnen de Eredivisie. Naast 
vertegenwoordigers van de clubs (in principe de voorzitters, maar afhankelijk van de te 
bespreken onderwerpen, aangevuld met de experts van elke club op dit gebied. De NIJB 
wordt telkens vertegenwoordigd door de voorzitter, de algemeen directeur, de 
competitieleider, en daar waar nodig, ook andere in- of externe adviseurs. De doelstelling 
van het voorzittersoverleg Eredivisie is onder andere om tot een gelijkwaardige, 
aantrekkelijke competitie te komen met clubs, die een gezonde financiële huishouding 
voeren, waarbij het nationale talent wordt gestimuleerd en wordt aangevuld met een beperkt 
aantal waardevolle spelers uit het buitenland. In het voorzittersoverleg Eredivisie is 
gezamenlijk gewerkt aan een licentiereglement, dat met het seizoen 2013-2014 van kracht 
is. Het licentiereglement heeft als doel een controlemiddel te hebben op het voeren van een 
financieel gezond beleid door een club in de Eredivisie, voordat een licentie voor deelname 
aan de Eredivisie wordt afgegeven. Hiervoor is door de NIJB een licentiecommissie in het 
leven geroepen, bestaande uit ter zake kundige vrijwilligers, die rapporteren aan het 
bondsbestuur.  
 
Daarnaast is een technisch platform met de technische coördinatoren van de clubs. Het 
platform sportstimulering waarin wervingscoördinatoren van de club actief gaan zijn, moet 
nog worden opgericht. De betreffende platforms hebben ieder een duidelijke opdracht. Het 
technisch platform en platform sportstimulering worden georganiseerd en inhoudelijk 
getrokken door de technisch directeur. De doelstelling van het technisch platform is om te 
komen tot uniformiteit van sporttechnisch beleid, waarbij de teamofficials opgeleid zijn en 
een direct samenspel plaatsvindt op het gebied van talentherkenning en talentontwikkeling. 
De doelstelling van het platform sportstimulering is om zoveel mogelijk ledenwervings-
activiteiten te ondernemen. De technisch directeur organiseert tevens coachplatforms met 
bondscoaches en clubcoaches met als doel uniformiteit in het te volgen sporttechnisch 
beleid te bewerkstelligen. De genoemde platforms hebben een functie op kennisdeling van 
en tussen betrokkenen, een functie op beleidsvoorbereiding c.q. advisering en een functie op 
implementatie van beleid. 
 
In het kader van de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF dienen de sportbonden te 
beschikken over goede tuchtregels inzake doping en seksuele intimidatie. De sportbonden 
kunnen de tuchtrechtspraak inzake doping en seksuele intimidatie zelf regelen of onderbrengen 
bij het Stichting Instituut Sportrechtspraak (ISR). De tuchtregels dienen te voldoen aan een 
blauwdruk. Overtredingen inzake doping en seksuele intimidatie werden binnen de NIJB door 
de eigen tuchtcommissie behandeld. Dopingzaken en zaken gerelateerd aan seksuele 
intimidatie, komen minder vaak voor waardoor de eigen tuchtcommissie over minder expertise 
beschikt en/of kan opbouwen. Veel sportbonden hebben doping en seksuele intimidatie 
ondergebracht bij het ISR. De buitengewone algemene ledenvergadering van 1 juli 2013 heeft 
mandaat gegeven voor het aanpassen van de statuten, het huishoudelijk reglement en het 
tuchtreglement ten einde dopingzaken en zaken met betrekking tot seksuele intimidatie onder te 
kunnen brengen bij het ISR. Een aankondiging hiertoe was reeds in de algemene 
ledenvergadering van 17 december 2012 gedaan. De directie van de NIJB is in gesprek gegaan 
met het ISR over het onderbrengen van de tuchtrechtspraak inzake seksuele intimidatie en 
dopingzaken bij het ISR. In het geval van een samenwerking met ISR dienden aanpassingen 
plaats te vinden in de statuten, het huishoudelijk reglement en het tuchtreglement. Met het 
onderbrengen van doping en seksuele intimidatie bij het ISR, dient het ISR een orgaan te 
worden van de bond met dientengevolge een ingrijpende wijziging van de statuten. In het kader 
van een goede aanpak is individueel lidmaatschap vereist en dienen contractanten eveneens 
stemgerechtigd te worden. Marjan Olfers heeft namens het ISR de statuten en reglementen 
dientengevolge aangepast. Deze zijn in de algemene ledenvergadering van februari 2014 
goedgekeurd. De aangepaste statuten hebben in februari 2014 de notaris gepasseerd. 
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BIJLAGE: LEDENAANTALLEN, VERENIGINGEN EN KADER 
 

Ledenaantallen NIJB 

 Vrouwen Mannen Totaal 

 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Tot 18 jaar 147 159 142 1301 1341 1296 1448 1500 1438 

Vanaf 18 jaar 529 539 566 3687 3698 3844 4216 4237 4410 

Totaal 676 698 708 4988 5039 5140 5664 5737 5848 

 

Aantallen verenigingen NIJB 

 2013 2012 2011 2010 2009 

IJshockeyclubs 16 16 16 15 15 

‘Losse’ ijshockeyteams 20 22 23 16 16 

Totaal 36 38 39 31 31 

 
De ijshockeyclubs zijn in Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Geleen, 
Groningen, Heerenveen, ‘s-Hertogenbosch, Hoorn, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Tilburg, 
Utrecht en Zoetermeer. (In een aantal plaatsen zijn de activiteiten op het gebied van 
top(club)ijshockey in een aparte stichting ondergebracht en het komt voor dat een dergelijke 
stichting dan ook apart lid is van 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 

 2013 2013 2013 

Bestuur en commissies landelijk niveau 6 35 41 

Besturen verenigingsniveau 24 122 146 

Begeleiders nationale teams (excl. bondscoaches) 3 20 23 

Scheidsrechters landelijk niveau 7 60 67 

Totaal 40 237 277 
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Bondsbestuur 

Ruud VREEMAN voorzitter 

Jan HOPSTAKEN vice-voorzitter 

Theo ASSMANN lid Legal & Finance (afgetreden in 2013) 

Jaap HERMSEN lid PR & Marketing 

Leonidas PAKOS secretaris 

 

Bondsbureau 

Arnoud van BERKEL algemeen directeur (0,3 fte) (vanaf 1 augustus 2012) 

Theo van GERWEN technisch directeur (1,0 fte) (vanaf 1 juni 2012) 

Wilma OLIJHOEK office manager (1,0 fte) 

Jack HAM administratief medewerker 

Bohuslav SUBR talentcoach CTO-ijshockey 

Paul VINCENT talentcoach CTO-ijshockey 

 

Bondscoaches 

Barry SMITH coach nationaal mannenteam  

Chris EIMERS coach nationaal mannenteam  

Willem van de KRAAK coach nationaal vrouwenteam 

Joep FRANKE coach nationaal vrouwenteam 

Nancy van der LINDEN coach nationaal vrouwenteam 

Danny JURGENS goaliecoach nationaal vrouwenteam 

Theo van GERWEN coach Jong Oranje U20+U19 

Bohuslav SUBR coach Jong Oranje U20+U19 

Chad KAMBEITZ goaliecoach Jong Oranje U20+U19 

Josh MIZEREK coach Jong Oranje U18+U17 

Björn van de PUT goaliecoach Jong Oranje U18+U17 

Marc VISSCHERS coach Jong Oranje U16+U15 

Casey van SCHAGEN coach Jong Oranje U16+U15 

Marcel den HARTOG goaliecoach Jong Oranje U16+U15 

Ron BERTELING coach Jong Oranje U14+U13 

Marco POSTMA coach Jong Oranje U14+U13 

Alex HENRY coach Jong Oranje U14+U13 

Marco KRONENBURG coach Jong Oranje U12+U11 

Frank VERSTEEG coach Jong Oranje U12+U11 

Stefan COLLARD coach Jong Oranje U12+U11 

Claudia van LEEUWEN goaliecoach Jong Oranje U12+U11 
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Competitiecommissie 

Arnoud van BERKEL voorzitter 

Eric MARTIN competitieleider Eredivisie en Eerste divisie 

Marlies GOESSENS competitieleider U17, U14, U12 

Sonja van HETEREN Competitieleider Derde divisie en JR 

Bart KOK competitieleider ARHL en studenten (tot juni 2013) 

Edward KORT competitieleider Tweede en Derde divisie 

Pieter van Otterdijk competitieleider ARHL en studenten (vanaf juni 2013) 

 

Scheidsrechterscommissie 

Arnoud van BERKEL voorzitter 

Rob THEUNISSEN vice-voorzitter (tot april 2013) 

Jan PASSCHIER lid 

Guus SIJMONS lid 

Ruud van BAAST lid 

Coen HENSING lid (vanaf april 2013) 

 

Tuchtcommissie 

Mr. M. DIJKSTRA voorzitter 

Mr. F.C.T. DOBBELAAR vice-voorzitter 

H.M. DAME lid 

R.M.U. JONKMANS lid 

W. TAMBOER lid 

 

Commissie van beroep 

Mr. P.P. ROUSSEAU  voorzitter 

Jhr. Mr. P.R. FEITH 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 
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Financiële commissie 

Ben ROBERS lid 

John PONSIOEN lid 

 

Medische commissie 

Jean Driessen, MD voorzitter 

Frank BAARVELD adviseur 

Robbert GODDARD lid 

Richard van DELFT lid 

Stephan WIDJAJA lid 

 

Commissie statistiekverwerking 

Jan KERKHOF voorzitter 

Ruud BRUIJNESTEIJN lid 

Maaike HOOGEWONING lid 

Joeri LOONEN lid 

Marion PEPELS lid 

John den ENGELSE lid 

Jenny GOESSENS lid 

Rennie SCHUURMAN lid 

 

Geneesmiddelen Dispensatie Sporter-commissie (GDS-commissie) 

Ed HENDRIKS lid 

Leo HEERE lid 

Marjon van EIJSDEN-BESSELING lid 

Hans in ’t VEEN lid 

Jan HOOGSTEEN lid 

Hans VORSTEVELD lid 

Edwin GOEDHART lid 

Huib PLEMPER lid 

Hans KEIZER lid 

Hans-Jurgen MAGER lid 
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