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STRUCTUUR IIHF EN IJHNL 
 
Voor georganiseerd sporten zijn organisaties nodig. Afhankelijk van de sport werken deze 
organisaties op lokaal, regionaal, landelijk, continentaal en/of wereldniveau. In Nederland 
kent ijshockey lokale organisaties, die vanwege het beperkte aantal ijsbanen tevens een 
regionale functie hebben en een landelijke organisatie, IJshockey Nederland. De meeste van 
deze sportorganisaties in Nederland zijn verenigingen, waarin de leden inspraak hebben in 
het beleid. Ook IJshockey Nederland is een vereniging. De (semi-)professionele 
sportorganisaties hebben meestal een andere bedrijfsvorm. Geen vereniging, maar 
bijvoorbeeld een stichting. 
 
De IJshockey Nederland is lid van de International Ice Hockey Federation (IIHF). De IIHF is 
opgericht in 1908. Circa 80 ijshockeylanden of landelijke ijshockeyorganisaties, van over de 
gehele wereld, zijn lid van de IIHF.  
 
Landelijk zijn alle bonden weer lid van een overkoepelend orgaan, ook wel de koepel 
genoemd. In Nederland is de koepel voor de sportbonden het Nederlands Olympisch 
Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF). Op wereldniveau is de koepel voor de 
sportbonden het International Olympic Committee (IOC).  
 
De doelstellingen van de IIHF zijn (vanaf mei 2007): 
 

 Besturen en controleren van het internationale ijshockey. 

 Op een georganiseerde wijze werken voor de goede orde van de sport. 

 Organisatie van de jaarlijkse wereldkampioenschappen. 

 Het ontwikkelen en promoten van ijshockey, overal ter wereld. 

 Het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen tussen de nationale 
ijshockeybonden. 

 Het ontwikkelen van educatieve programma's op alle gebieden van ijshockey. 

 Het aanbieden van opleiding- en ontwikkelingsprogramma's aan de nationale 
ijshockeybonden. 

 Het helpen van de aangesloten nationale ijshockeybonden met hun 
ijshockeyopleiding- en ontwikkelingsprogramma's. 
 

 

IIHF EN IJHNL ONTWIKKELINGS- EN COMPETITIECLASSIFICATIES 
 
De International Ice Hockey Federation (IIHF) heeft 6 classificaties voor ijshockey-
ontwikkeling en competities, welke filosofie ook door IJHNL worden gehanteerd. Deze 
indeling is als volgt: 
 

1. Learn to Play Program (ontwikkelings- en trainingsprogramma voor de jeugd); 
2. Youth Hockey Competition (jeugdijshockeycompetitie); 
3. Junior Hockey Competition (juniorenijshockeycompetitie); 
4. National Senior Competition (seniorenijshockeycompetitie); 
5. International Competition (internationale competitie); 
6. Premier International Competition (landencompetitie, zoals 

wereldkampioenschappen). 
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BESCHRIJVING VAN DE ONTWIKKELINGS/ EN COMPETITIE-CLASSIFICATIES 
 
Hierna wordt een beschrijving van iedere classificatie gegeven om de relatie tussen de 
ontwikkelings- en competitieclassificaties en de diverse niveaus van het (IIHF) IJshockey 
Sportleider-programma te verduidelijken. Binnen elk van deze classificaties heeft iedere 
nationale ijshockeybond leeftijdsgroepen gedefinieerd en voor deze leeftijdsgroepen criteria 
opgesteld om zo voor elke leeftijdsgroep een passende ijshockeysituatie te creëren. Zo zijn 
in Nederland alle competities gemengd, dat wil zeggen dat meisjes en jongens samenspelen 
in één competitie. De achterliggende reden is dat er in Nederland nog onvoldoende meisjes 
en vrouwen ijshockeyen. In Nederland is er alleen op seniorenniveau een 
vrouwencompetitie. Dit in tegenstelling tot meerdere andere landen, waar wel meerdere 
vrouwencompetities zijn. Een voordeel van deze gemengde competities voor het 
Nederlandse vrouwenijshockey is, dat de meisjes en vrouwen hierdoor veelal op een hoger 
niveau spelen dan wanneer zij in een uitsluitend vrouwencompetitie zouden spelen. 
 
Hieronder staan korte beschrijvingen van de voorgenoemde classificaties en de voorgestelde 
inhoud en doelstellingen. 
 
 

LEARN TO PLAY-PROGRAMMA 
 
Het Learn to Play (LTP-)programma is bedoeld voor de jonge spelers die beginnen met het 
spelen van ijshockey. De eerste indruk bepaalt veelal of iemand doorgaat. Als jongeren 
kennismaken met deze sport op een positieve en leuke wijze dan zullen ze niet alleen 
genieten van hun eerste ervaringen, maar willen ze veelal gedurende vele jaren blijven 
ijshockeyen. Door de basisvaardigheden te oefenen en te leren met cross-ice hockey, in een 
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leuke niet competitieve sfeer, zullen ze meer van het spel genieten. Het creëren van 
succesfactoren voor de sporters is daarbij belangrijk. Succes bouwt voort op succes. De 
nadruk in het LTP-programma ligt op het met plezier ontwikkelen van de 
ijshockeyvaardigheden door middel van leuke spelvormen. Dit programma is bestemd voor 
alle spelers, die onder de 10 jaar zijn en voor het eerst beginnen, maar kan ook gelden voor 
beginners tot 16 jaar oud. De spel- en fun-onderdelen zijn zelfs leuk als afwisseling voor 
ervaren ijshockeyers (die niet meer op topsportniveau ijshockeyen). 

 
De doelstellingen van het Learn to Play-programma zijn: 

• De spelers moeten zich vermaken en vooral veel plezier hebben. 
• Belangstelling creëren in ijshockey en motiveren om te blijven ijshockeyen. 
• Ontwikkeling van ijshockeybasisvaardigheden. 
• Verkrijgen van een gevoel van succes. 
• Kennismaken met de begrippen in de ontwikkeling (van levensvaardigheden), zoals 

SAMENWERKING EN SPORTIVITEIT. 
• Initiatieven aanmoedigen. 
• Bieden van een spel dat voldoet aan de behoeften van de deelnemers. 
• Zorgen dat alle spelers evenveel ijstijd krijgen. 
• De nadruk leggen op plezier, spelvorm en niet op het belang van winnen. 
• Ondersteuning van de fysieke ontwikkeling van de individuele spelers. 
• Stimuleren van de sociale ontwikkeling van spelers. 

 
BELANGRIJK! 
Het LTP-programma leert meer dan alleen ijshockey! Het LTP-programma gaat uit van een 
familieconcept, waarbij het gehele gezin plezier kan hebben in of met ijshockey. 
Wist u dat? 
Onderzoek heeft aangetoond dat bij 60 minuten spel (een wedstrijd), de werkelijke speelduur 
per speler minder is dan 21 minuten. Het cross-ice hockey-model biedt kinderen meer ijstijd 
en daardoor meer mogelijkheden om het spel te spelen. 
 
Het LTP-programma is een goed georganiseerd, stapsgewijs programma, waarmee kinderen 
zich kunnen vermaken en optimaal kunnen genieten, terwijl ze de grondbeginselen van het 
ijshockeyspel leren kennen. Het LTP-programma is gebaseerd op de ontwikkelingsbehoeften 
van kinderen. Het bindt spelers door de focus te leggen op plezier en deelname, in plaats 
van op winnen.  
 
In de opleiding IJshockey Sportleider 2 wordt dieper ingegaan op het Learn to Play-
programma en wordt geleerd hoe de 80 trainingsvoorbeelden kunnen worden gebruikt. 
 
 

JEUGDIJSHOCKEYCOMPETITIE 
 
In de jeugdijshockeycompetitie wordt de ontwikkeling en het leren van het Learn to Play-
programma verder voortgezet. Het is ook het eerste niveau in competitieverband. Alle 
spelers beginnen hun “ijshockeyloopbaan” hier en de nadruk moet liggen op het 
GEBRUIKEN EN ONTWIKKELEN VAN VAARDIGHEDEN en dus niet op winnen. IJshockey 
is een teamsport en vereist een brede aanpak in het begin van de opleiding, vanuit een 
lange termijn sporters ontwikkelingsplan. De nadruk van de opleiding moet daarom in het 
begin liggen op de ontwikkeling van algemene, fundamentele motorische en technische 
vaardigheden. Als de speler beter en ouder wordt dan kunnen tactieken worden aangeleerd 
en kan de nadruk worden geplaatst op het winnen! 
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De doelstellingen van de jeugdijshockeycompetities zijn: 
• Vermaak. Veel plezier hebben. 
• Voortzetting ontwikkeling van de ijshockeybasisvaardigheden. 
• Introduceren van individuele en individuele tactieken. 
• Verkrijgen van een gevoel van succes. 
• Bevorderen van lichamelijke training. 
• Kennismaken met de begrippen in de ontwikkeling van levensvaardigheden, zoals 

SAMENWERKING, SPORTIVITEIT EN LEIDERSCHAP. 
• Initiatieven aanmoedigen. 
• Bieden van een spel dat voldoet aan de behoeften van de deelnemers. 
• Zorgen dat alle spelers evenveel ijstijd krijgen. 
• De nadruk ligt nog op plezier, spelvorm en niet op het belang van winnen. 
• Ondersteuning van de fysieke ontwikkeling van de individuele spelers. 
• Stimuleren van de sociale ontwikkeling van spelers. 
• Stimuleren van deelname aan andere activiteiten en sporten. 
• Aanmoedigen van de oudste jeugd ijshockeyspelers om een (positief) voorbeeld te 

zijn voor de jonge leeftijdsgroepen. 
 
 

JUNIORENIJSHOCKEYCOMPETITIE 
 
Na een positieve ervaring in het jeugdijshockey, waarin de basisvaardigheden en ook 
individuele tactieken zijn ontwikkeld, gaan de spelers verder in de juniorenijshockey-
competitie. Gedurende deze voor de vorming van een ijshockeyspeler, maar vooral ook voor 
de vorming als persoon, zeer belangrijke ontwikkelingsjaren is het belangrijk dat er positieve 
en progressieve maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen 
positieve ervaringen opdoen in alle aspecten. 
 
De doelstellingen van de junioren ijshockey competities zijn: 

• Vermaak jezelf! Veel plezier hebben! 
• Verfijnen van de basis ijshockeyvaardigheden. 
• Verfijnen van de individuele en teamtactieken. 
• Het bevorderen van lichamelijke training. 
• Het voortzetten van de ontwikkelingsbegrippen van levensvaardigheden zoals 

SAMENWERKING, SPORTIVITEIT EN LEIDERSCHAP. 
• Bieden van een spel dat voldoet aan de behoeften van de deelnemers. 
• Ondersteuning van de individuele fysieke ontwikkeling. 
• Bieden van een goede sociale omgeving. 
• Aanmoedigen van deze ijshockeyspelers om als official ervaring op te doen in 

jeugdijshockey competities. 
 
De juniorcompetities spelen volgens de seniorenregels en beginnen in Nederland na de U12 
tot en met de U17. 
 
 

SENIORENIJSHOCKEYCOMPETITIE 
 
Dit zijn de competities op het hoogste niveau in het land, zoals eredivisie, eerste divisie, et 
cetera. Op het hoogste niveau blijven mannelijke en vrouwelijke sporters hun technische 
vaardigheden ontwikkelen en perfectioneren alsmede de speltactieken.  
 
De doelstellingen van de seniorenijshockeycompetities zijn: 

 Concurrentie en competitiviteit. 

 Verder verfijnen van basis-ijshockeyvaardigheden, individuele- en teamtactieken. 
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 Voorbeeldfunctie voor het team, de vereniging en de bond. 

 Bevorderen van lichamelijke training. 

 Het voortzetten van de ontwikkelingsbegrippen van levensvaardigheden zoals 
SAMENWERKING, SPORTIVITEIT EN LEIDERSCHAP. 

 Ondersteuning in de fysieke ontwikkeling. 

 Bieden van een goede sociale omgeving. 

 Bereiken van een zekere mate van uitmuntendheid, naargelang de interesse van de 
speler. 

 Beschikbaar stellen van mogelijkheden om vooruitgang te boeken naar een hoger 
niveau tot zelfs een internationaal niveau. 

 Werven van “gepensioneerde” spelers voor het coachen, als official en als voorbeeld. 
 
 

INTERNATIONALE COMPETITIE 
 
Deze classificatie omvat de internationale competities voor clubteams van jeugdijshockey tot 
seniorenijshockey. Dat is dus EXCLUSIEF de Olympische Winter Spelen, 
wereldkampioenschappen voor senioren en wereldkampioenschappen voor junioren. 
 
De doelstellingen van de internationale competities zijn: 

 Concurrentie en competitiviteit. 

 Het bieden van de mogelijkheid voor de spelers, die zichzelf hebben toegewijd aan 
de sport, om op het hoogste niveau te spelen wat voor hen open ligt. 

 Verder verfijnen van individuele en teamtactieken. 

 Het beschikbaar stellen van mogelijkheden om vooruitgang te boeken naar een hoger 
niveau tot zelfs een internationaal niveau. 

 Het ontwikkelen van “rolmodellen” voor de nationale ijshockeybond en de 
ijshockeysport. 

 Het werven van “gepensioneerde” spelers voor het Coachen, als official en als 
voorbeeld. 

 
 

LANDENCOMPETITIE 
 
Dit niveau van competitie biedt de spelers, die speciale kwaliteiten hebben, een kans om 
voor hun eigen land uit te komen op de Olympische Winterspelen, IIHF 
wereldkampioenschappen ijshockey (WK) voor senioren en IIHF wereldkampioenschappen 
ijshockey (WK) voor junioren. Nederland doet mee aan de wereldkampioenschappen 
ijshockey voor mannen, voor vrouwen, voor junioren U20, junioren U18 en U18 vrouwen. 
Voor deelname aan een senioren WK moet een speler minimaal 16 jaar oud zijn. Om deel te 
mogen nemen aan een WK U20 en/of U18 moet een speler minimaal 15 jaar oud zijn. 
 
De doelstellingen van de landencompetities zijn: 

 Concurrentie en competitiviteit. 

 Het bieden van de mogelijkheid voor de spelers die zichzelf hebben toegewijd aan de 
sport, om op het hoogste niveau in de wereld te spelen. 

 Het ontwikkelen van “rolmodellen” voor de nationale ijshockeybond en de 
ijshockeysport. 

 Het werven van “gepensioneerde” spelers voor het coachen, als official en als 
voorbeeld. 
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NATIONAAL TRAININGSCENTRUM EN REGIONALE TALENTCENTRA 
 
Sinds 2000 zijn er regionale ijshockey talentcentra in Nederland. Deze talentcentra zijn 
gericht op spelers van middelbare schoolleeftijd. Met een aantal middelbare scholen uit de 
regio zijn afspraken gemaakt, waardoor de kinderen (scholier en ijshockeyspeler) tijd en 
ruimte krijgen om vaker op het ijs te kunnen trainen. LOOT-scholen hebben hierin veelal een 
vooraanstaande rol. Het streven bij een regionaal ijshockey talentcentrum is, dat alle talenten 
uit die regio via het talentcentrum meerdere keren per week kunnen trainen, naast de 
reguliere clubtrainingen. IJHNL wil minimaal 4 regionale talentcentra, waarmee een redelijk 
topografische dekking kan worden gerealiseerd. Hierdoor zou ieder ijshockeytalent met 
beperkte reistijden kunnen deelnemen aan een talentcentrum. IJHNL is hierbij afhankelijk 
van financiële hulp of subsidie, die jaarlijks nogal varieert. Waardoor het financieel zeer 
moeilijk is om jaarlijks 4 talentcentra actief te hebben. Ook is IJHNL afhankelijk van de 
ambities van betreffende verenigingen en de medewerking van gemeentelijke en provinciale 
overheden. 
 
In september 2009 is de NIJB in samenwerking met NOC*NSF in Eindhoven gestart met het 
centrum voor topsport en onderwijs, het CTO. Inmiddels zet IJHNL zelfstandig het 
talentencentrum door en heet dit opleidingscentrum vanaf april 2013 de nationale talenten 
academy (NTA). Het doel van de NTA is om ijshockeytalenten bij elkaar te brengen om 
zodoende meer en betere trainingen en wedstrijden aan te bieden. Talenten komen centraal 
samen en combineren opleiding en sport om zodoende de aansluiting op internationale 
normen plaats te laten vinden. Daarnaast hebben zij de beschikking over allerlei faciliteiten 
voor topsporters, zoals fitnessruimte, diëtisten, medisch centrum, sportpsychologen, et 
cetera.  
 
 
 

 


