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VERSLAG VOORJAARSOVERLEG EERSTE DIVISIE  
ONLINE MEETING VIA MICROSOFT TEAMS 

DINSDAG 16 MAART 2021 
 

Opening 

 
Theo van Gerwen geeft aan de hand van de spreadsheets een toelichting op afspraken die 
een jaar geleden zijn gemaakt met de eerste divisieclubs. Door het uitvallen van het seizoen 
2020-2021 schuiven deze afspraken een jaar op.  
 
Tijdens de vergadering worden de regels van het switchen van spelers tussen de BeNe-
League en de eredivisie/eerste divisie besproken. Een jaar geleden zijn deze regels al 
besproken en vastgelegd in bijlage I bij het sportreglement. Aan deze regeling wordt ter 
overdenking een artikel toegevoegd. Ook volgt tijdens de vergadering een voorstel op het 
aanpassen van de transferdeadline. 
 

Gesprekken BeNe-Leagueclubs 
 
Met de BeNe-Leagueteams vinden gesprekken plaats over de toekomst van de BeNe-
League.   
 
De BeNe-Leagueclubs hebben aangegeven bezwaar te hebben tegen de titel eredivisie, 
omdat dit in veel sporten gezien wordt als het hoogste niveau en derhalve verwarrend kan 
zijn. IJshockey Nederland is van mening dat deze titel juist belangrijk is in het kader van het 
vermarkten door de eerste divisieclubs. 
 

Afspraken die stonden 

 
Aan de hand van de presentatiesheets wordt een overzicht gegeven van de teams die 
mogelijk zouden kunnen inschrijven en hoe deze teams dan worden ingedeeld. Allard Kwist 
vraagt of twee teams uit één plaats in de bekercompetitie kunnen uitkomen. Theo van 
Gerwen geeft aan dat dit mogelijk is. Esther Calame is van mening dat sprake is van twee 
verschillende entiteiten in Den Haag en dat het derhalve wel mogelijk zou moeten zijn om 
met twee teams uit Den Haag mee te doen. Theo stelt voor dat we volgend jaar in gesprek 
gaan over farmteam-constructies met clubs zonder BeNe-Leagueteam.  
 
Aan de hand van de presentatiesheets wordt een overzicht gegeven hoe de competitie-
opzetten er de komende seizoenen uit gaan zien. Vanaf het seizoen 2024-2025 is het niet 
mogelijk om met twee teams van dezelfde stad in een poule uit te komen. 
 
Er volgt een toelichting op de certificering van clubs en de opleidingsvergoedingen. De 
hoogte van de opleidingsvergoeding aan IJshockey Nederland wordt nog aangepast. Naar 
aanleiding van het seizoen 2021-2022 vindt de toetsing plaats waarbij de 
opleidingsvergoedingen vanaf het seizoen 2022-2023 gaan gelden. Bij de toetsing wordt ook 
gekeken naar de financiën van de clubs. Doelstelling van de certificering is dat clubs 
gezonder worden en verenigingen van elkaar kunnen leren. Gevraagd wordt of de 
certificering een vereiste is voor de subsidie van NOC*NSF. Theo geeft aan dat dit niet het 
geval is.  
 
Bij het bepalen van de opleidingsvergoedingen wordt gekeken naar de clubs waar de speler 
in het verleden is opgeleid. In het kader van de certificering worden jaarlijks meetbare / 
merkbare instrumenten ingezet. Gevraagd is om deze criteria en meting zo transparant 
mogelijk op te zetten en te laten toetsen door neutrale mensen met kennis van zaken. 
Voorgesteld is om het systeem van toetsen zo simpel mogelijk in te richten. Tegen de 
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classificatie kan bezwaar worden aangetekend. IJshockey Nederland gaat individueel in 
gesprek met clubs in het kader van ontwikkeling. Alard Kwist stelt vast dat het verliezen van 
een speler mogelijk inhoudt dat een mindere speler voor hetzelfde bedrag wordt gehaald en 
stelt voor om te werken met een puntensysteem. Theo geeft aan dat in elk systeem hiaten 
zitten. Theo geeft aan graag het systeem van Alard te willen inzien.  Roy Slond merkt op dat 
IJshockey Nederland op diverse vlakken bijzonder hoge bedragen rekent en dat dit 
belemmerend werkt. Aangedragen is dat de opleidingsvergoedingen mogelijk talenten 
kunnen beperken. Theo stelt dat dit niet de verwachting is. 
 
Theo van Gerwen geeft een toelichting op het aantal in het buitenland opgeleide spelers per 
wedstrijd. Voorgesteld is om eventueel 80% voor de komende drie seizoenen vast te zetten. 
Gevraagd is hoe het zit met universiteitssteden. De regel is ter bescherming van 
Nederlandse spelers en ter bescherming van niet-studentensteden. Alard Kwist vreest dat 
jongere spelers worden meegenomen naar een wedstrijd en op de bank zitten. Theo geeft 
aan dat dit een mogelijkheid is van alle clubs en dat op elke regel een alternatief te 
bedenken is. 
 
Theo van Gerwen geeft een toelichting op bijlage I bij het sportreglement. Martin de Wilde 
geeft aan dat de spelers van beide teams worden geteld door de linesmen. Het is echter niet 
de taak van de scheidsrechters om de speelgerechtigheid te controleren. Indien het aantal 
spelers niet overeenkomt gaat de scheidsrechter in contact met de coach. We gaan ervan uit 
dat teams zich aan de regels houden. Lenneart Scheenstra is het niet eens met de  
beperkingen en heeft moeite met het feit dat dergelijke maatregelen niet vooraf worden 
gedeeld. Theo stelt dat veel van de punten eerder zijn besproken. Lenneart blijft van mening 
dat voorstellen vooraf gedeeld moeten worden en dat rekening moet worden gehouden met 
geblesseerde spelers die binnen de eerste divisie wedstrijdritme weer kunnen opbouwen. 
Theo geeft aan dat gekeken wordt naar wat het beste voor het ijshockey is. Dit is typisch een 
voorbeeld van een regel die voor de een positief is en voor de ander negatief uitvalt. 
Lenneart is van mening dat de beperkingen negatief zijn voor alle clubs met een BeNe-
Leagueteam. Theo stelt dat we ervoor moeten waken dat de BeNe-Leaguespelers een 
beslissende rol spelen in de plaatsing van de eerste divisieteams. Lenneart betreurt het dat 
dergelijke regels staande de vergadering worden ingebracht en zal hier een jurist naar laten 
kijken. Theo merkt op dat de meeste regels al bekend en besloten waren en dat de rode 
tekst zoals tijdens de opening van deze vergadering ter discussie en bespreking wordt 
voorgelegd. Utrecht, Den Haag, Amsterdam en Dordrecht zijn het eens met het voorstel 
onder lid h. Utrecht is blij dat de clubs worden beschermd. Den Haag geeft aan dat lid h. is 
toegevoegd naar aanleiding van een vraag van hun kant. Theo geeft aan dat nog gekeken 
moet worden naar de formulering van lid h.  
 
Theo van Gerwen stelt voor om de nationale transferdeadline naar de eerste divisie te 
vervroegen naar 1 oktober om leegloop na splitsing te voorkomen. Clubs zijn het eens met 
dit voorstel. Op de vraag of nationale transfers na de deadline vanwege een aantoonbare 
verhuizing wel mogelijk blijven, geeft Theo aan dat een dergelijk verzoek in behandeling zal 
worden genomen. 
 
Theo van Gerwen geeft aan dat de voorlopige inschrijving sluit op 15 juni 2021 en de 
definitieve inschrijving op 30 juni 2021. Ook moeten vóór 30 juni 2021 de voorkeursdagen en 
wedstrijdtijden worden doorgeven,  zo ook de ijsbaan- en teamverhinderingen. Het streven is 
om de planning uiterlijk 1 augustus 2021 te kunnen communiceren. Ditzelfde wordt 
voorgelegd aan de BeNe-League. De VKN klaagt jaarlijks dat de ijshockeyplanning te laat 
bekend is. Clubs geven aan dat ze afhankelijk van de ijsbanen zijn. Esther Calame geeft aan 
dat De Uithof in particulier bezit is en dat de club geen ijzer met handen kan breken. Clubs 
maken bezwaar tegen het opleggen van administratiekosten bij het verplaatsen van 
wedstrijden in het geval van overmacht. Theo van Gerwen pleit ervoor dat het eerder 
plannen van de wedstrijdprogramma’s voor de ijshockeysport belangrijk is en dat we een en 
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ander moeten zien te doorbreken. Theo verzoekt de clubs die in problemen komen contact 
op te nemen met IJshockey Nederland.  
 

Mededelingen 
 
Theo van Gerwen meldt de samenstelling en plannen van de medische commissie. Op de 
vraag of IJshockey Nederland budget heeft gereserveerd voor de plannen van de medische 
commissie, geeft Theo aan dat eerst een jaarplan en begroting zal worden opgesteld. 
 
Voorts meldt Theo van Gerwen het seminar in het kader van Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR). 
 

Vragen 
 
Besproken is om vergaderingen eerder en niet kort achter elkaar te plannen en om 
voorstellen van tevoren voor te leggen zodat deze eerst intern kunnen worden besproken. 
Gevraagd is om meer efficiënt te vergaderen. Theo van Gerwen neemt de opmerkingen ter 
harte, maar geeft aan dat sommige zaken een toelichting nodig hebben. Nico van Galen Last 
stelt dat we al slagen maken door online te vergaderen en dat veel besluiten niet besproken 
hoeven te worden. Clubs moeten naar de mening van Nico meer volgend dan bepalend zijn. 
IJshockey Nederland is prima in staat om besluiten te nemen, aldus Nico. Theo is van 
mening dat we de dialoog moeten opzoeken. Nico stelt dat besluiten al beter en sneller 
worden gemaakt. 
 
Theo van Gerwen wijst op de bijeenkomst in het kader van de regionale samenwerking op 
woensdag 24 maart 2021.  
 
Marc Visschers stelt voor om bepaalde zaken binnen het technisch platform met coaches te 
bespreken. In het verleden heeft dit verhelderend gewerkt en goede voorstellen opgeleverd.  
 
Gevraagd wordt of het aantal wedstrijden naar 1 per weekend gaat. Theo van Gerwen geeft 
aan dat in het geval de BeNe-League en de eredivisie/eerste divisie gaan samensmelten 
binnen NLA sprake is van 1,5 wedstrijd per weekend. Het streven voor nu is 1 wedstrijd per 
week in de ere- en eerste divisie. 
 
Theo van Gerwen geeft aan dat de coaches door de scheidsrechterscommissie worden 
uitgenodigd voor het scheidsrechtersweekend. 
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Presentielijst 
 

IJshockey Nederland 

Jan Hopstaken Voorzitter 

Robin de Vroede Bestuurslid sporttechnische zaken 

Danny Micola  Bestuurslid marketing & communicatie 

Theo van Gerwen Directeur 

Sonja van Heteren Coördinator sport & events 

Wilma Olijhoek Office Manager (verslag) 

Martin de Wilde Referee-in-chief 

 

Stichtingen/Verenigingen 

Jeroen Kwist Amsterdam 

Alard Kwist Amsterdam 

Roy Slond Breda 

Esther Calame Den Haag 

Sander de Gruiter Dordrecht 

Nico van Galen Last Eindhoven 

Nathalie Kösters Geleen 

Joep Franke Geleen 

Tamara Noblesse Geleen 

Jacob van Gelder Groningen 

Lenneart Scheenstra Heerenveen 

Rodrique van den Dungen 's-Hertogenbosch 

Jesmer Doele Leeuwarden 

Jitze de Jong Leeuwarden 

Paul Fondse Nijmegen 

René de Hondt Tilburg 

Jos Heefer Tilburg 

Marco van Doorn Utrecht 

Stefan Collard Utrecht 

Inge Hoogendijk Zoetermeer 

Judith van Dalen Zoetermeer 

Marc Visschers RTC Midden Nederland 

 
 


