
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VERSLAG 
 
BESPREKING EERSTE DIVISIECLUBS 
DINSDAG 22 JUNI 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

VERSLAG BIJEENKOMST EERSTE DIVISIECLUBS 
ONLINE MEETING VIA MICROSOFT TEAMS 

DINSDAG 22 JUNI 2021 
 

Agenda  
- Competitieopzet 
- Corona 
- Unified Rule Book 
- Licentiesysteem 
- Bijlage sportreglement 
 

Opening 
Theo van Gerwen opent de bijeenkomst en benadrukt dat deze bijeenkomsten in het teken 
staan van een fijne samenwerking om de visie die eerder is bepaald waar te maken. 
 

Competitieopzet 
Veertien teams schrijven zich in. Aan de hand van de presentatiesheets neemt Theo van 
Gerwen de competitieopzet van het seizoen 2021-2022 door. 
 
Rekening moet worden gehouden met de WK's. Tijdens de WK's kunnen clubs geen gebruik 
van de selectiespelers maken.  
 

Corona 
Theo van Gerwen geeft aan dat we niet vooruit kunnen spelen op situaties die gaan 
ontstaan. IJshockey Nederland gaat er vanuit dat we het seizoen 2021-2022 kunnen starten. 
Mogelijk dat nog wel sprake zal zijn van gelimiteerde aantallen toeschouwers. Op basis van 
de monitor zullen mogelijk sport specifieke protocollen worden opgesteld. Voor nu wordt op 
de webpagina Sportprotocol Corona verwezen naar de websites van het RIVM en 
NOC*NSF. 
 

Unified Rule Book 
Aan de hand van de presentatiesheets geeft Martin de Wilde een toelichting op de effecten 
van het goedgekeurde Unified Rule Book. 
 
Het Unified Rule Book wordt vertaald in het Nederlands. Informatie over de doorlopende 
lijnen is eerder per brief en mail gecommuniceerd. Informatie hierover gaat ook naar de 
Vereniging Kunstijsbanen Nederland. In de tekening lopen sommige lijnen volledig door op 
de boarding. Wat IJshockey Nederland betreft wordt vooralsnog volstaan met het laten 
doorlopen van de lijnen ter hoogte van de kickplate. Met de ijsbaan in Geleen wordt contact 
opgenomen over de wijze waarop ze alsnog kunnen voldoen aan de regelgeving. Daar waar 
ijs ligt, moet een oplossing komen. De spelregels zijn verplicht. Dit kan door op een avond 
het ijs te frezen, linten te leggen en ijs te laten uitharden.  
 
Ronald Diehle (Nijmegen) vraagt hoe IJshockey Nederland besluit wanneer clubs niet op tijd 
klaar zijn voor de vele veranderingen. Rekening moet worden gehouden met het 
adaptatieproces, het aanpassingsproces en het absorptievermogen van de clubs aldus 
Ronald Diehle. Martin de Wilde geeft aan dat de nieuwe regelgeving onder andere impact 
heeft voor coaches, spelers maar ook voor scheidsrechters en dat de 
scheidsrechterscommissie een programma heeft opgesteld om partijen in de komende 
maanden te instrueren.  
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Martin de Wilde geeft aan dat IJshockey Nederland begin mei een vooraankondiging heeft 
gedaan en dat in en vanaf de maand juli zoveel mogelijk over de veranderingen wordt 
gecommuniceerd. Er bestaat niet de mogelijkheid om de regels half in te voeren.  
 
Martin de Wilde geeft een toelichting op de trapezoid. De doelverdediger mag zich in de 
hoeken buiten de trapezoid niet meer met het spel bemoeien. 
 
Martin de Wilde geeft een toelichting op de goal pegs en stuurt een link naar het model zoals 
in de presentatiesheets wordt geadviseerd.  
 
Martin de Wilde geeft een toelichting op de Player Safety Commissie en de veranderingen in 
de strafoplegging door de scheidsrechter en de mogelijkheden die de Player Safety 
Commissie heeft om op basis van beelden een additionele straf op te leggen. De Player 
Safety Commissie voert een lik op stuk beleid met een snelle afhandeling. Een en ander gaat 
voor het komende seizoen alleen gelden voor de Eredivisie en de Eerste divisie. Gevraagd 
wordt naar de privacy. Aangegeven wordt dat de beelden in een besloten omgeving kunnen 
worden geüpload en dat de beelden door coaches tevens gebruikt kunnen worden voor 
spelanalyse richting de spelers. 
Theo van Gerwen geeft aan dat hij in gesprek is met een partij die hiervoor een webbased 
omgeving kan creëren. In het kader van privacy moet helder zijn waarvoor de beelden 
gebruikt worden en dat de beelden na een bepaalde periode worden vernietigd. Het doel van 
de beelden moet in reglementen worden opgenomen. Cees Oerlemans (Tilburg) doet het 
voorstel om een en ander in de spelerscontracten op te nemen.  
Esther Calame (Den Haag) vraagt of een en ander ook gaat gelden binnen de BeNe-League. 
Martin de Wilde antwoordt dat hij hierover met het bestuur van de Stichting 
Grensoverschrijdend IJshockey in gesprek is. De mogelijkheid bestaat dat het bestuur van 
de Stichting Grensoverschrijdend IJshockey anders kan besluiten.  
Esther Calame (Den Haag) vraagt naar de financiering van de aanschaf van de benodigde 
apparatuur. Theo van Gerwen geeft aan dat de aanschaf van de apparatuur alsmede de 
bemanning van de apparatuur de verantwoordelijkheid is van de club. Wel zoekt IJshockey 
Nederland naar een platform waarbij het eenvoudig is om de beelden te uploaden. Van 
belang is dat de Player Safety Commissie wanneer nodig de beelden kan downloaden. Het 
platform wordt het komend seizoen gratis aangeboden. Vanaf het daaropvolgend seizoen 
moet hiervoor per team / club een bepaalde vergoeding worden betaald. De aanschaf van 
apparatuur (statief en camera) is voor rekening van de club. Esther Calame (Den Haag) 
verzoekt IJshockey Nederland om richtlijnen voor hetgeen clubs moeten aanschaffen. Theo 
van Gerwen geeft aan dat hij dit onderzoekt en dat IJshockey Nederland met aanbevelingen 
komt. Stefan Collard (Utrecht) geeft aan dat Utrecht al de beschikking heeft over een 
videoanalist en daarbij behorende programmatuur. Theo van Gerwen geeft aan dat clubs 
voor het systeem vanuit de bond in het komend seizoen geen geld hoeven uit te geven en 
complimenteert Utrecht dat ze hierop reeds inspelen. Waar het systeem met name voor 
bedoeld is, is te zorgen dat beelden op een makkelijke manier kunnen worden geüpload en 
gedownload waarbij overigens de mogelijkheid gaat bestaan dat beelden van andere 
wedstrijden ook kunnen worden gedownload in het kader van videoanalyse. Stefan Collard 
(Utrecht) geeft aan dat zij voor het eigen systeem per jaar betalen en dat het switchen naar 
een ander systeem voor de club mogelijk aanzienlijke financiële consequenties heeft. Theo 
van Gerwen stelt dat het systeem webbased is opgezet en dat informatie over dit systeem 
via een presentatie wordt toegelicht.  
Ronald Diehle (Nijmegen) geeft aan dat clubs vanuit de bond veel moeten aanpassen en dat 
voor al die aanpassingen slechts een korte termijn beschikbaar is. Theo van Gerwen 
benadrukt dat de keuzes al zijn gemaakt en dat we met de nieuwe systemen professionaliteit 
meer vorm willen geven.  
Ronald Diehle (Nijmegen) vraagt zich af of een en ander op tijd klaar is en of we alle mensen 
op tijd hebben geïnstrueerd. Martin de Wilde geeft aan dat Jan Kerkhof instructiesessies 
gaat geven over het e-sheet en dat hij zelf verantwoordelijk is voor de communicatie over de 
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spelregelwijzigingen. Hiervoor worden webinars en bijeenkomsten georganiseerd. Tijdlijnen 
en plannen liggen er. Hoe dan ook is het een feit dat het nieuwe spelregelboek op tafel ligt 
en dat we daar niet aan ontkomen. Het vergt van iedereen veel inzet tijdens de 
‘vakantiemaanden’. Jacob van Gelder (Groningen) geeft eveneens aan dat veel nieuwe 
ontwikkelingen op het bordje van een ieder komen en vraagt of wanneer een en ander niet 
op tijd lukt dat IJshockey Nederland daar niet bestraffend op in gaat zetten. Het systeem 
waar Theo van Gerwen mee in gesprek is, gaat ervoor zorgen dat ‘licht’ kan worden 
opgenomen en dat beelden makkelijk kunnen worden geüpload en gedownload. Jacob van 
Gelder (Groningen) geeft aan dat het zeker zaak is om over een en ander goede afspraken 
te maken en beaamt dat het goed is om materiaal te hebben voor het maken van analyses. 
Martin de Wilde geeft aan dat we allemaal een gewenningsperiode in moeten gaan en dat de 
oefenwedstrijden bij aanvang van het seizoen hiervoor de mogelijkheden moeten gaan 
bieden. Tijdens de competitiewedstrijden moet het echter wel goed zijn ingeregeld c.q. goed 
gaan functioneren. Jacob van Gelder (Groningen) is eveneens van mening dat de 
communicatie tussen spelers, coaches en scheidsrechters bevorderd moet worden en 
spreekt de wens uit dat een en ander gaat zorgen voor verbetering. Stefan Collard (Utrecht) 
stelt voor om de techniek en instructies met de betreffende technische personen binnen de 
clubs direct te bespreken. Theo van Gerwen geeft aan dat IJshockey Nederland zorgt voor 
de technische informatie en instructies richting de betreffende personen.  
 

Licentiestructuur 
Aan de hand van de presentatiesheets geeft Theo van Gerwen een toelichting op de 
licentiestructuur. De licentieaanvragen voor de Ere- en Eerstedivisieclubs treden in werking 
vanaf het seizoen 2022-2023. Tom van Doorne (Eindhoven) vraagt of hiervoor alleen 
verenigingen in aanmerking komen of ook stichtingen. Theo van Gerwen geeft aan dat Arjan 
van der Horst in het kader van good governance met een voorstel gaat komen. IJshockey 
Nederland is een en ander (best practice) aan het onderzoeken. Cees Oerlemans (Tilburg) 
stelt dat bij stichtingen good governance kan worden opgevangen door het instellen van een 
raad van toezicht. 
 

Bijlage sportreglement 
Theo van Gerwen wijst op de volgende wijzigingen in de bijlagen I en III bij het 
sportreglement en verzoekt de clubs de artikelen goed door te nemen. Het regelen van het 
switchen is bedoeld om de Eredivisie en de Eerste divisie te beschermen tegen deelname 
van spelers uit de BeNe-League: 
 
Bijlage I bij het sportreglement: Switchen tussen BNL/Oberliga en Eredivisie/ Eerste divisie 
  
a. De definitie van een BeNe-League- en/of Oberliga-speler is een speler die in het seizoen 
2019-2020 tien of meer wedstrijden op de wedstrijdsheet van een wedstrijd in de BeNe-
League en/of Oberliga heeft gestaan. 
b. Spelers tot en met U21 (spelers geboren 2001), niet zijnde imports, mogen vanaf de start 
van de competities onbeperkt meespelen in de Eredivisie/Eerste divisie. 
c. Het is BeNe-League- en Oberliga-spelers geboren in 2000 en eerder niet toegestaan om 
deel te nemen aan wedstrijden van de voorcompetitie van de Eredivisie/Eerste divisie. Mocht 
een BeNe League- en/of Oberliga-speler geboren in 2000 of eerder toch deelnemen aan een 
wedstrijd in de voorronde, dan wordt de wedstrijd reglementair verloren met 5-0 en ontvangt 
het team 3 extra verliespunten. 
d. Een lid dat met een vertegenwoordigend team in de BeNe League, Oberliga en 
Eredivisie/Eerste divisie speelt, kan voor aanvang van het seizoen een onbeperkt aantal 
BeNe League en/of Oberliga-spelers geboren in 2000 of eerder aanmelden die onbeperkt 
kunnen meespelen in de Eredivisie of Eerste divisie. Deze dispensatie geldt niet voor de 
voorcompetitie. Als aanvang van de competitie wordt de dag aangemerkt waarop de eerste 
wedstrijd van de voorcompetitie van de Eredivisie/Eerste divisie van het betreffende team 
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wordt gespeeld. De spelers die worden aangewezen worden aangemerkt als 
‘dispensatiespeler’ Eredivisie/Eerste divisie. 
e. Een lid mag per wedstrijd van de Eredivisie of Eerste divisie maximaal 2 
‘dispensatiespelers’ op de wedstrijdsheet opstellen. 
f. Het is spelers geboren in 2000 en eerder, tenzij aangewezen als ‘dispensatiespeler’, niet 
toegestaan om deel te nemen aan een wedstrijd in de Eredivisie of Eerste divisie. Mocht een 
speler geboren in 2000 of eerder, niet zijnde ‘dispensatiespeler’, toch deelnemen aan een 
wedstrijd van de eredivisie of eerste divisie, dan wordt de wedstrijd reglementair verloren met 
5-0 en ontvangt het team 3 extra verliespunten. 
g. Voor de halve finales en finales play-offs zijn slechts die BeNe League- en/of Oberliga 
‘dispenstatiespelers’ (waaronder doelverdedigers) gerechtigd in het Eredivisie- of het Eerste 
divisieteam uit te komen die in totaal minimaal 5 keer op de sheet hebben gestaan voor de 
reguliere competitie in de Eredivisie of Eerste divisie. 
h. Uitzonderingen op 1c, d, e, f, g, zijn die BeNe League-en/of Oberliga-spelers die definitief 
aansluiten bij een Eredivisie/eerste divisie team. 
i. Een BeNe League- en/of Oberliga-speler die definitief aansluit bij een Eredivisie/Eerste 
divisie team kan na 1 oktober 2021 geen nationale transfer aanvragen in het seizoen 2021-
2022. 
j. Een BeNe-League- en/of Oberliga-speler die definitief aangesloten is bij een 
Eredivisie/Eerste divisie team die in het seizoen toch deelneemt aan een BeNe-League- 
en/of Oberliga wedstrijd van een team in dezelfde stad, levert per overtreding een boete op 
van 500 EURO plus 6 punten in mindering op het puntentotaal van dat moment bij het 
betreffende Eredivisie/Eerste divisie team. Vindt deze constatering plaats in de play-offs, dan 
wordt het Eredivisie/Eerste divisie team waarvan de speler afkomstig is direct uit de 
competitie gehaald. 
k. Tegenstanders houden toezicht op vermelding van spelers op de sheet.  
l. Bij meer spelers op de sheet dan daadwerkelijk in de bank of op het ijs wordt de 
scheidsrechter geïnformeerd.  
m. Alleen spelers die bij aanvang van de wedstrijd daadwerkelijk aanwezig zijn mogen op de 
sheet worden vermeld. Met uitzondering van een speler die zich voor de tweede periode 
omgekleed bij de arbitrage meldt.  
n. Als een speler bij het begin van de tweede periode niet is gearriveerd, mag deze in de 
betreffende wedstrijd niet meer spelen en wordt zijn naam van het sheet verwijderd.  
o. Achteraf reclameren is niet mogelijk.  
p. In niet voorziene gevallen kan de competitieleider een besluit nemen. 
 
Bijlage III bij het sportreglement: Termijn transfers 
  
a. Een speler die na 1 oktober 2021 na een nationale transfer door een lid (club) bij 
IJshockey Nederland als individueel lid wordt geregistreerd, is niet gerechtigd om de rest van 
het seizoen 2021-2022 in de Eredivisie of de Eerste divisie uit te komen.  
b. In het seizoen 2021-2022 is voor Eredivisie/Eerste divisie 1 december 2021 de uiterste 
datum tot wanneer voor een speler een internationale transfer kan worden aangevraagd.  
c. Als uitzondering op lid b. geldt dat Eredivisie/Eerste divisieclubs in de periode van 2 
december 2021 tot de door de internationale ijshockeyfederatie IIHF vastgestelde 
internationale deadline van 15 februari 2022 nog één internationale transfer mogen 
gebruiken ter vervanging van een eerder dit seizoen gedane andere internationale transfer.  
  

Overige zaken 

Jacob van Gelder (Groningen) vraagt of de regeling van buitenlandse spelers ook van 
toepassing is voor spelers uit Duitsland. Theo van Gerwen geeft aan dat dit inderdaad ook 
op die spelers van toepassing is.  
 
Stefan Collard (Utrecht) vraagt naar de deadline van de definitieve inschrijving. Theo van 
Gerwen geeft aan dat de deadline van de definitieve inschrijving is bepaald op 15 juli 2021 



 

6 

waarop we kort daarop de wedstrijdschema’s kunnen plannen.  
 
Theo van Gerwen benadrukt dat tijdens het scheidsrechtersweekend (4 en 5 september 
2021) een sessie plaatsvindt met de coaches. Deze sessie vindt plaats op 5 september 
2021. Martin de Wilde geeft aan dat de scheidsrechterscommissie het plan heeft om jaarlijks 
tijdens het scheidsrechtersweekend een sessie te organiseren met de coaches, captains en 
scheidsrechters om de samenwerking te verbeteren.  
 
Ronald Diehle (Nijmegen) vraagt om de presentatiesheets van deze bijeenkomst snel 
beschikbaar te stellen. Theo van Gerwen geeft aan dat de presentatiesheets spoedig na 
afloop van de bijeenkomst worden gemaild. 
 
Theo van Gerwen meldt dat telkens over de nieuwe ontwikkelingen nieuwsberichten komen 
en dat richtlijnen omtrent de beelden en materiaal zo spoedig mogelijk beschikbaar worden 
gesteld. 
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Presentielijst 
 
IJshockey Nederland 

Danny Micola  Bestuurslid marketing & communicatie 

Robin de Vroede  Bestuurslid sporttechnische zaken 

Theo van Gerwen Directeur 

Sonja van Heteren Coördinator sport & events 

Wilma Olijhoek Office Manager (verslag) 

Martin de Wilde Referee-in-chief 

Nathalie Kösters Scheidsrechterscommissie 

 

Stichtingen/Verenigingen 

Alard Kwist IJshockeyvereniging Amstel Tijgers anno 1963 

Jeroen Kwist IJshockeyvereniging Amstel Tijgers anno 1963 

Esther Calame Vereniging Hijs-Hokij Den Haag 

Tom van Doorne IJshockeyvereniging Eindhoven Kemphanen 

Joey Nijsten Vereniging Jeugdbelang Smoke Eaters Geleen 

Jacob van Gelder Gijs Bears IJshockey Vereniging Groningen 

Jitze de Jong Stichting IJshockeyclub Capitals Leeuwarden 

Ronald Diehle Vereniging Jeugdijshockey Nijmegen 

Jos Heefer Stichting Topijshockey Tilburg 

Cees Oerlemans Stichting Topijshockey Tilburg 

Stefan Collard Stichting IJshockeyclub Utrecht 

Marco van Doorn Stichting IJshockeyclub Utrecht 

 
 


