
Overleg IJshockey Nederland
9 maart 2021



Agenda

• Stand van zaken Corona en ijshockey

• Junioren competitie

• Helmen voor Jeugd van Bauer

• Leeftijdscategorieën

• Aanmelden nieuw seizoen



Stand van zaken Corona

• NOCNSF 

• Herstart

• Zomerijshockey onderzoek

• Off ice. Zorg voor contact met je leden

• Ledenwerving sterke aandacht nog meer dan ooit



Junioren competitie

• Vraag vanuit verenigingen

• Mogelijkheden

• Competitieopzet

• Hoe meer teams, hoe meer mogelijkheden regionaal

• Leeftijdscategorieën

• Z.s.m. duidelijkheid i.v.m. indeling en inschrijving



Helmen met masker voor ijshockeyschool 

• Bauer aanbieding

• 50 euro normaal 85 euro



Leeftijdscategorieën

• Indeling

• Opmerkingen

• Discussie

• Keuze voor lange termijn



Indeling

1. U8 (2014-2015)

2. U10 (2012-2013)

3. U12 (2010-2011)

4. U14 (2008-2009)

5. U16 (2006-2007)

6. U19+ (2005-2004-2003 + 
goalies 2002 en 2001 + 5 
spelers 2002 en 2001 –
aanmelden- + onbeperkt 
vrouwen)

1. U9 (2013-2014)

2. U11 (2011-2012)

3. U13 (2009-2010

4. U15 (2007-2008)

5. U17 (2005-2006)

6. U19+ (2004-2003 + goalies 
2002 en 2001 + 5 spelers 
2002 en 2001 (aanmelden) 
+ onbeperkt vrouwen)



Opmerkingen

• U9 zorgt in sommige gevallen voor een latere instroom
• Hoeft niet met U7 opzet

• U9 lastig met jonge instroom in combinatie met deelname U10 (1e jaars)spelers

• Internationaal geen eenduidigheid en veel wisselingen

• U12 kent geen competitieopzet. Dit zal doorschuiven naar U13

• Verschuiven naar oneven is beslissing voor lange termijn.
• Voor nu ook mogelijkheid om tijdelijk op te lossen met daar waar nodig verruiming met 

dispensaties

• Leden te kort wordt niet opgelost met verschuiven van leeftijdscategorieën. Meer 
aandacht voor ledenwerving nodig

• Niet synchroon met Talenten programma. U17 spelers worden geselecteerd voor u18

• Samen bespreken, centraal besluit voor 31 maart



Samen bespreken



Aanmelden

• Deelname teams voor 15 juni

• Voorkeursdagen – verhinderingen voor 30 juni (ga in gesprek met de 
ijsbaan)



Vragen



Conclusie


