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Agenda
- Opening
- Stand van zaken corona en ijshockey
- Juniorencompetitie
- Helmen voor jeugd Bauer
- Leeftijdscategorieën
- Aanmelden nieuw seizoen
- Sluiting

Opening
Normaliter vindt een gesprek met de jeugdclubs plaats tijdens het voorjaarsoverleg. Op
verzoek van clubs is deze vergadering ingelast.

Stand van zaken corona en ijshockey
NOC*NSF vecht voor de sport. Vanaf 30 maart 2021 vindt voor binnensport een
versoepeling plaats. Echter kampt de ijshockeysport met het feit dat ijsbanen dicht zijn of
gaan. Belangrijk is dat we zo spoedig mogelijk een herstart maken door gebruik te maken
van zomerijs om zodoende binding met de leden te houden. De clubs wordt gevraagd of zij
beschikken over zomerijs en of teams willen deelnemen aan vriendschappelijke wedstrijden
en/of toernooien. Zomeractiviteiten zijn belangrijk voor zowel de senioren als de junioren.
Gezien wordt dat er een grote daling is van mensen die beginnen met sport. Ook off ice
activiteiten zorgen voor ledenbehoud. Ledenwerving is belangrijk! Hiervoor heeft IJshockey
Nederland een online ledenwervingstool ontwikkeld. Voor het opzetten van de online
ledenwervingscampagne via de eigen communicatiekanalen worden clubs individueel
benaderd.

Juniorencompetitie
Vanuit het land worden geluiden opgevangen dat er interesse is voor een juniorencompetitie
en dat activiteiten met jeugdrecreanten lonen. Voorgesteld wordt om de leeftijden te
scheiden. Met meer teams is een regionale competitie mogelijk. Gevraagd wordt om de
regels voor het meedoen in de juniorencompetitie te vereenvoudigen waarbij spelers en
doelverdedigers uit andere teams meer flexibel mogen switchen. Aangegeven wordt dat het
aantal wedstrijden in de juniorencompetitie minder is dan binnen de U-competities. Clubs
geven aan dat de regels en de hoge competitieafdracht beperkend werken. Besproken wordt
om 3 op 3-toernooien te organiseren. Voorgesteld wordt om tijdens een 3 op 3-toernooi de
jongere jeugdrecreanten te scheiden van de oudere jeugdrecreanten. De reden dat de
juniorencompetitie niet van de grond komt, is onder andere vanwege de beperkte ijstijd en
gebrek aan doelverdedigers. Er volgt een enquête onder de clubs met betrekking tot de
interesse voor deelname aan de juniorencompetitie (actie). Doelstelling is te bouwen aan
een volwaardige competitie met veel fun en zo weinig mogelijk beperkende regels. Naast dat
hierdoor meer kinderen kunnen gaan ijshockeyen, hebben de clubs toegang tot meer ouders
die mogelijk bij interesse ingezet kunnen worden voor vrijwilligerswerk.
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Helmen voor jeugd Bauer
IJshockey Nederland heeft met Bauer een speciale prijs afgesproken voor helmen voor
jeugdspelers en brengt deze aanbieding bij de clubs onder de aandacht. IJshockey
Nederland stuurt hierover de clubs een mail (actie).

Leeftijdscategorieën
De reden voor het inlassen van deze bijeenkomst is dat IJshockey Nederland het verzoek
heeft ontvangen om vanwege ledenverlies te onderzoeken of teams van even naar oneven
leeftijdscategorieën moeten worden ingedeeld teneinde te voorkomen dat teams niet kunnen
worden ingeschreven en er gaten gaan ontstaan. IJshockey Nederland heeft hierop een
aantal zaken op een rij gezet die in de vergadering zijn besproken. Oplossing kan zijn om
tijdelijk extra dispensatieaanmeldingen toe te staan en meer aandacht te besteden aan
ledenwerving. Doordat clubs niet hebben kunnen trainen, moeten spelers anders
doorschuiven zonder dat zij wedstrijdervaring op hebben doen.
Een en ander moet goed onderzocht, doordacht en onderbouwd worden. Rekening moet
worden gehouden met onder andere groeispurten, blessurepreventie, ontwikkeling sociaal
en emotioneel.
IJshockey Nederland stuurt een enquête om bij alle clubs te inventariseren of zij wel of niet
van even naar oneven teamindeling willen gaan (actie).
Daarbij wordt onderzocht of wanneer gekozen wordt voor een oneven teamindeling de U19+
moet worden aangepast naar U20+ of U21+ met een bepaald aantal dispensatiespelers. In
deze categorie vallen door verschillende omstandigheden spelers af. Naar de mening van
clubs zorgt aanpassing voor ledenbehoud aan het einde van de jeugdopleiding.
Gekeken wordt of wanneer gekozen wordt voor een oneven teamindeling een U7-competitie
moet worden opgezet, omdat de leeftijdsverschillen anders te groot worden. Deelname aan
een U7-competitie is wellicht niet voor alle clubs mogelijk, maar zou kleinschalig (regionaal)
met 3 op 3-toernooien kunnen worden opgezet. Voorgesteld is om dit sowieso na een jaar te
onderzoeken wanneer de ledenwerving op orde is. Voorgesteld is om wanneer gekozen
wordt voor U9 besloten zou kunnen worden om geen dispensatiespelers toe te staan.
IJshockey Nederland stuurt een enquête om bij alle clubs te inventariseren of zij wel of niet
van even naar oneven teamindeling willen gaan (actie). Uiterlijk 31 maart 2021 volgt hierop
een besluit (actie).
Voorgesteld is om de transferdeadline te verruimen van 1 september 2021 naar 1 oktober
2021. IJshockey Nederland gaat dit voorstel intern met de competitieleiders bespreken en
komt hierop tijdens het voorjaarsoverleg terug. De deadline vervroegen heeft als reden dat
clubs niet vlak voor het seizoen geconfronteerd worden met het wegvallen van spelers
waardoor teams uiteindelijk toch niet ingeschreven kunnen worden alsmede met het
wegvallen van contributies op basis waarvan de begroting is bepaald.
De clubs wordt voor aanvang van het seizoen gevraagd om opnieuw de teamregistratieformulieren in te vullen en daarbij opnieuw dispensatieaanmeldingen te doen.
In het geval gekozen wordt voor oneven in plaats van even dan gaat dit voor minimaal 5 jaar
gelden en heeft dat geen consequenties voor de leeftijdsindeling bij het talentontwikkelingsprogramma.
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In het geval gekozen wordt voor oneven dan betekent dit dat tot en met U13 niet competitief
gespeeld wordt.

Aanmelden nieuw seizoen
IJshockey Nederland verzoekt de clubs uiterlijk 15 juni 2021 de teams voorlopig in te
schrijven. Uiterlijk 30 juni 2021 moet de definitieve teaminschrijving plaatsvinden. De clubs
wordt verzocht contact op te nemen met de ijsbaandirectie over de wedstrijdtijden en de
verhinderdata (actie).
De clubs verzoeken IJshockey Nederland de planning van de U10- en U8-toernooien naar
voren te schuiven en niet pas te doen na de planning van de andere competities. Dit zorgt
voor veel ongemak bij de clubs door veel vragen van de ouders. Clubs zijn van mening dat
hier ijshockeyers instromen en nog de minste ijshockeyervaring hebben. Wanneer de
planning naar voren gehaald kan worden, kan de planning van de U10- en U8-toernooien
ook eerder gemaakt worden. De reden dat U10- en U8-toernooien als laatste worden
gepland, heeft te maken met het feit dat sommige clubs beperkt in ijstijd zitten en op een
zelfde tijd meerdere competities thuis moeten plannen.
Gevraagd wordt naar de sancties bij het terugtrekken van teams na de definitieve
inschrijving. IJshockey Nederland legt uit dat hiervoor bewust is gekozen teneinde te
voorkomen dat nadat competities zijn gepland teams zich terugtrekken. Het terugtrekken van
teams na de planning zorgt ervoor dat competitieschema’s volledig opnieuw gepland moeten
worden, hetgeen een ongewenste situatie is.

Vragen
Rodrique van den Dungen (’s-Hertogenbosch) dankt de vergadering voor een respectvolle
discussie en pleit ervoor om constructief met elkaar te vergaderen. IJshockey Nederland sluit
zich bij de opmerking aan. We moeten goed naar elkaar luisteren. IJshockey Nederland
heeft de taak om besluiten te nemen en kan daarbij niet iedereen tevreden stellen.
Esther Calame (Den Haag) vraagt naar de besproken acties van de bond en de clubs.
IJshockey Nederland zorgt voor de enquêtes, de clubs gaan daarop met de achterban de
voor- en nadelen bespreken en beantwoorden de enquêtes. De clubs gaan daarop aan de
slag met de teamsamenstellingen en in gesprek met de ijsbaandirectie om tijdig te kunnen
inschrijven en een eerdere planning mogelijk te maken. IJshockey Nederland komt voor 31
maart 2021 terug bij de clubs met een besluit over de indelingen.

Sluiting
IJshockey Nederland dankt een ieder voor een constructieve bijeenkomst en meldt dat het
voorjaarsoverleg met de jeugdclubs (online via MS-Teams) gepland staat op donderdag 6
mei 2021.
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Presentielijst
IJshockey Nederland
Jan Hopstaken
Arjan van der Horst
Robin de Vroede
Danny Micola
Theo van Gerwen
Sonja van Heteren
Wilma Olijhoek
Martin de Wilde
Marlies Goessens

Voorzitter
Vicevoorzitter/penningmeester
Bestuurslid sporttechnische zaken
Bestuurslid marketing & communicatie
Directeur
Coördinator sport & events
Office Manager (verslag)
Referee-in-chief
Competitieleider

Stichtingen/Verenigingen
Jeroen Kwist
Anneloes van der Woude
Wojtek Tusz
Roy Slond
Rodrique van den Dungen
Esther Calame
Marijn den Dulk
Bertine Veenhuizen
Sander de Gruiter
Tom van Doorne
Nico van Galen Last
Joey Nijsten
Nathalie Kösters
Joep Franke
Jacob van Gelder
Hugo Luikens
Lenneart Scheenstra
Jan Nico Teerenstra
Jeroen Klappe
Rik Mahieu
Pieter Poelsma
Jildert Okkema
Waling Dijkstra
Henk Neuman
Uko Meijer
Stephan Lapensee
Paul Fondse
Rob Delcliseur
Jos Heefer
René de Hondt
Marco van Doorn
Stefan Collard
Marcel de Heide
Inge Hoogendijk
Gijs Aanen
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Gijs Bears IJshockey Vereniging Groningen
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Vereniging Jeugdijshockey Nijmegen
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Stichting Topijshockey Tilburg
Stichting Topijshockey Tilburg
Stichting IJshockeyclub Utrecht
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IJshockey Vereniging Zoetermeer Panters
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