
Voorjaarsoverleg 2020

Welkom en opening



Online vergaderen

• Spelregels
– Microfoon uit

• Regie heeft de mogelijkheid microfoon uit te schakelen (niet 
inschakelen).

– Via de chat vragen stellen
• Een aantal vragen zijn vooraf ontvangen en worden per 

onderdeel behandeld. 

• Vragen worden verzameld en na presentatie onderwerp 
doorgenomen.

• Beantwoorden vragen kan ook individueel worden opgepakt.

– Nieuwe manier van vergaderen
• Sommigen wat meer ervaringen dan anderen



Mededelingen

• Maatregelen in verband met coronavirus

• Nadenken over 1,5 mtr maatschappij
• Hoe kunnen we trainen 1,5 mtr van elkaar?

• Hoe kunnen we publiek plaatsen op 1,5 mtr van elkaar?

• Kunnen we wedstrijden spelen op 1,5 mtr van elkaar?

• Opzetten noodfonds

• Afspraken met VKN (nationaal)

• Afspraken maken met ijsbaan

• Afspraken NOC*NSF



Evaluatie 2019-2020
• Evaluatie U10/U8

• Evaluatie U12/U14/U16

• Evaluatie U19+

• Evaluatie juniorencompetitie

• Evaluatie vrouwencompetitie

• Evaluatie Eerste divisie

• Scheidsrechterszaken



U8/U10 en junioren
• Laatste groep in de planning

• Lastig en puzzel om het dan goed te begeleiden (dank aan Henk Hille voor 
planning)

• Duidelijkheid over teams die combineren. We kunnen dan rekening 
houden met opzet.

• Noorden prima zelfstandig geregeld met Groningen, Heerenveen en 
Leeuwarden. Publicatie op de site.

• Best wel wat incidenten geweest met coaches, spelers en publiek. 
• Zorg voor beter contact en begrip

• Taak verenigingen om personen aan te spreken

• Junioren
• Helaas maar 4 deelnemers

• Longlisten niet altijd in orde (let op boete)

• Bij mindere aantallen per vereniging is het een goed idee om combinaties te 
maken.

• Let op reglementen m.b.t. dispensatiespelers

• Jonge scheidsrechters. Denk aan reglement
• LINK

• Lukt niet altijd. 
• Rekening houden met

• Scheidsrechterbegeleider

https://www.nijb.nl/cms.php?Page=spelregels


U12-U14-U16-vrouwen
• Veel wijzigingen na publicatie wedstrijdschema’s

• Veel spelers spelen in verschillende teams

• Planning in combinatie met trainingen talententeams

• Dispensaties U14 – U12 wees streng

• Bij vrouwen erg lastig plannen i.v.m. meespelen bij U12, 
U14, U16, U19, 1e divisie. 

• Bij vrouwencompetitie teveel aandacht voor prestatie en te 
weinig voor doorgroeien jonge speelsters

• We hopen op meerdere teams die meedoen aan de 
vrouwencompetitie.
• Wellicht idee om met andere teams hierin samen op te 

trekken



U19+
• 7 teams meegedaan

• Hoop op meer teams in de toekomst

• Het spelen bij U16 en U19 binnen dezelfde vereniging:

• Voordeel: meer wedstrijden

• Nadeel: planning lastig. Zorg dat je altijd twee 

teams kunt opstellen mocht dit nodig zijn

• Heel veel wedstrijden opnieuw moeten plannen.

• Nationaal vrouwenteam 



Eerste divisie
• 14 teams, 2 poules van 7, play offs met tussenronde

• Heel veel goede wedstrijden

• Groei van aantallen publiek

• Let op dat je als organisatie meegroeit

• Beveiliging van publiek, spelers en scheidsrechters

• Met dank aan Leeuwarden is er een nacompetitie 

gespeeld.

• Door de storm in februari verschuivingen in play offs

• Maatregelen competitieplanner niet altijd populair

• Onduidelijkheden over wel of niet meespelen van spelers 

in play offs

• Minimaal aantal wedstrijden geldt uitsluitend voor BNL 

spelers



Competitieopzet 2020-2021
• https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186436

• Voorstel aanpassen competitieopzet U12

https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186436


U12 nieuwe opzet

Stand van zaken nu:

- Grote ijsoppervlakte

- Prestatiegerichte aanpak coaches

- Minder spelplezier voor allen
- Spelers haken af

- Minder effectieve en efficiënte ontwikkeling van 
spelers

- Grote reisafstanden

- Visie: Een omgeving creëren waar elk kind plezier 
aan de sport kan beleven



U12 nieuwe opzet

Nieuwe opzet

- Combinatie: Wedstrijden en toernooivormen 3 op 3
- Planning vanuit IJNL (doel 1 maal per maand 3-3, 3 maal per maand 

wedstrijd)

- Geen competitie element
- Wel wedstrijd element

- Wedstrijd indelen op criteria
1. Regionaal (minder km)

2. Sterkte (kwaliteitswedstrijden zijn leuker)

3. Aantal keren tegen elkaar gespeeld

Mogelijk demonstratie toernooivorm 3 op 3 begin van het seizoen



3 op 3 toernooien

Voordelen

• Meer passes

• Meer beslissingen

• Meer schoten

• Meer contactmomenten

Andere wijze van spelen

• Regelgeving

• Organisatie

• 3 verenigingen, 6 teams, (2 verenigingen 6 teams)

Promofilm zie link

https://www.youtube.com/watch?v=a-HoIl8_xvY&t=12s


Indeling veld



Leeftijdsbepalingen 2020-2021
• https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186424

• Dispensatie U14 naar U12

– Maak goede overwegingen

https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186424


Voorlopige inschrijving 2020-2021
• https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186420

• De uiterlijke datum voor de voorlopige 

inschrijving teams is gesteld op 15 juni 

2020.

https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186420


Transferperiodes
• Bijlage III bij het sportreglement. Zie link

• Nu
– Eerste divisie: 1 december 2020

– U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19: 

1 september 2020

• Komend seizoen
– Gesloten tot nader bericht

– Doel is om sport in het algemeen te beschermen.

– Uitzonderingen
• Verhuizen

• Overleg en toestemming oorspronkelijke vereniging

https://www.nijb.nl/pdf/BijlageBijHetSportreglementIJNL(2019-2020)(08-02-2020).pdf


Reglementswijzigingen
• Meisjes geboren in 2002 bij Junioren

– dispensatie aanmelden mogelijk

• Voorstellen?



Meldingen grensoverschrijdend 

gedrag

https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186466

• Breng deze gegevens onder de aandacht 

van jullie leden.

https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186466


Meldingen gepast en ongepast 

gedrag
•

https://www.nijb.nl/cms.php?Article=183895

• Procedure en gebruiksaanwijzingen staan 

omschreven in LINK

• Meldingen centraliseren

• Doel voorkomen van dezelfde incidenten in 

de toekomst

– Leer van het incident

https://www.nijb.nl/cms.php?Article=183895
https://www.nijb.nl/pdf/Meldpunt%20Incidenten%20Procedure.pdf


Scheidsrechterszaken
• Arbitrageplan 2020-2023 (bijlage) (toelichting Martin 

de Wilde)

• Profiel scheidsrechterbegeleider (bijlage) (toelichting 
Martin de Wilde)

• Toegangsregeling scheidsrechters (toelichting Martin 
de Wilde) ((https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186568)

• Omgangsregeling scheidsrechters (toelichting Martin 
de Wilde) 
(https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186566)

• Opleidingen / coördinator opleidingen (toelichting 
Martin de Wilde)

https://www.nijb.nl/pdf/Arbitrageplan%20TeamStripes%202020-2023.03042020.pdf
https://www.nijb.nl/pdf/Profiel%20scheidsrechterbegeleider%20TeamStripes.pdf
https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186568
https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186566


Opleidingen
https://www.nijb.nl/cms.php?Page=Opleidingen

Nieuw

• IJshockeycoach 2 (IJHC 2)

• Ijshockeytrainer/coach 1 (IJHTC 1)
– 10 oktober 2020 in Tilburg

– 23 januari 2021 in Utrecht

Sportakkoord

• Onderzoek naar vergoedingen IJHTC 1, IJHTC 
2, IJHC 2, Scheidsrechterbegeleider

https://www.nijb.nl/cms.php?Page=Opleidingen


Aanleveren contactgegevens 

kaderleden
https://www.nijb.nl/cms.php?Page=GameOffice_Contact

• Effectief contact
– Met de juiste mensen

– Landelijk, regionaal, plaatselijk

Wie:
• Wedstrijdsecretaris

• Technisch coördinator

• Wervingscoördinator

• Scheidsrechterscoördinator

• Ledenadministrateur

• Communicatie

• Scheidsrechterbegeleider

• vertrouwenspersoon

https://www.nijb.nl/cms.php?Page=GameOffice_Contact


Seminar Dag van het ijshockey 

2020
Save the date: Seminar "Dag van het ijshockey 
2020" wordt georganiseerd in het weekend van 
zaterdag 12 en zondag 13 september 2020. Het 
seminar wordt georganiseerd over twee dagen en 
behandelt naast sporttechnische onderwerpen ook 
onderwerpen op het gebied van 
leiderschap. Plenaire sessies worden afgewisseld 
door parallelsessies. Informatie over programma, 
onderwerpen, sprekers, locatie en inschrijven volgt.



Ontwikkelingen website nijb.nl en 

ijshockeynederland.nl

Toelichting Danny Micola von Fürstenrecht



AVG-beleid
https://www.nijb.nl/cms.php?Article=17000

https://www.nijb.nl/cms.php?Article=185557

In de privacyverklaring van de clubs/ 

contractanten moet een verwijzing komen naar 

het privacy beleid van IJshockey Nederland.

- Informeer uw leden.

- Wordt wellicht vastgelegd in statuten.

- Zorg voor gegevens in ledenbestand.

https://www.nijb.nl/cms.php?Article=17000
https://www.nijb.nl/cms.php?Article=185557


Platform Taakie
https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186412

https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186412


Vacatures tuchtcommissie
https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186300

https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186300


Rondvraag en sluiting
• U10 dag (7 november 2020)

• Voorlopige inschrijving teams voor 15 juni 2020

• Definitieve inschrijving teams tot 15 juli 2020

• Open dagen melden

• Splitsen voorjaarsoverleg

• 1e divisie - Jeugd

• Technisch

• Algemeen


