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Theo van Gerwen opent de vergadering, is verheugd over de hoge opkomst. De werkgroep 
stelt zich voor. 
 
De nieuwe competitieopzet wordt gepresenteerd en Remco Boen en Bart Kok lichten deze 
toe. De Powerpoint presentatie zal worden rondgestuurd. 

- Klachten over aanvangstijden en wedstrijden rondom feestdagen. Het idee leeft dat 
dit door IJshockey Nederland komt. Theo legt uit hoe de planning wordt gemaakt. We 
zijn afhankelijk van de verenigingen die ons de tijden doorgeven waarop het 
betreffende team kan spelen. Senioren krijgen meestal de ongunstige tijdstippen. 
Planner gaat aan de slag met aangegeven tijden en houdt zo veel mogelijk rekening 
met de afstand. Het rond de feestdagen moeten spelen heeft onder andere te maken 
met de beperkte duur dat een ijsbaan open is en hoe Kerst/Oud en Nieuw valt. 
Daarnaast kan code rood roet in het eten gooien. 

- Vraag: wie bepaalt in welke divisie je speelt. Er wordt gekeken naar de 
teamsamenstelling, waar ruimte in de competitie, waar past het team het best. Ook is 
gekeken naar altijd in de 5e instromen. Kan voor een te goed team niet de bedoeling 
zijn. Vervolgens wordt gesproken over extreem goede spelers in de recreatiedivisies. 
Hier kunnen wij niets aan doen, hier is geen beleid op te maken. 

- Bij studententeams komen en gaan spelers, waardoor je niveauverschillen per team 
en per seizoen hebt. Vraag is of dit werkt als studenten in de reguliere competitie 
gaan spelen. Dit staat nog niet vast. Om in de studentencompetitie te mogen spelen 
moet men beschikken over een geldige studentenpas. Icehawks geven aan dat 
spelen in een kleine competitie tot gevolg heeft dat men vaak tegen dezelfde 
tegenstanders speelt, weinig variatie. 

- Er is geen degradatie/promotie mogelijk tussen de 1e en 2e divisie vanwege 
bodycontact. Per stad kan slechts 1 1e divisie team ingeschreven worden. Er wordt 
eventueel aan gedacht de 1e divisie een andere naam te geven. 

- Suggestie: als er meer teams van dezelfde club/stad in één divisie/poule zitten, 
wissel die dan met andere poule in zelfde divisie. Besloten wordt dit niet te doen. 
Vraag: denk er nog even over na of het wel mag tussen Leiden en Den Haag. Wordt 
in beraad genomen. 

- Wat als team niet goed genoeg is voor de divisie waarin ze nu worden ingedeeld? 
Dan zullen ze degraderen (voorbeeld: Dolphins die nu minder goed zijn dan vroeger 
en nu tegen de kampioen van de 2e divisie van vorig jaar moeten spelen). 

- Gaat werkgroep zich ook bemoeien met handhaven van regels (zoals spelers die te 
vaak in andere divisie spelen) en daarin samenwerken met competitieleiders? Is wel 
de bedoeling dat ze daarin meedenken en kijken. Bewaken van de regels en 
optreden als dit nodig is, is de rol van IJshockey Nederland. 

- Als dit het beleid is dan je er aan houden. Doodsteek voor een beleid is 
uitzonderingen. Als je een beleid presenteert, kun je geen individuele uitzonderingen 
maken. Duidelijke communicatie en je aan de gemaakte regels houden. 

- Meerderheid geeft duidelijk aan het nieuw plan een kans te geven. Er kunnen nog 
wijzigingen aangebracht worden  naar aanleiding van nieuwe inschrijvingen of 
uitschrijvingen. Aan het eind van het volgend seizoen zal er een evaluatie 
plaatsvinden. 

 
Organisatie Finaledag: 

- Theo licht Super Sunday (zoals deze dag bij de jeugd heet) toe. De meerderheid 
vindt dit een leuk idee. Op zo’n dag kun je ook andere leuke activiteiten organiseren. 

- Breda heeft zich al gemeld voor de eventuele organisatie (6 april 2020). 
- Organisatie van de dag: 

o Kosten verdelen over de teams; 
o Entree vragen? 
o Actie om zo veel mogelijk mensen naar de hal te krijgen; 
o Interessant voor de horeca in de hal, wat betekent dit voor de ijshuur? 
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o 3 goede scheidsrechters, kosten, wie betaalt? 
o Er zullen vast mensen zijn die een finaledag willen sponsoren binnen de 

recreantengroep bijna 1000 mensen. Hopelijk zoeken jullie dan ook actief 
binnen je eigen omgeving. Wie wil hoofdsponsor worden van dit event? 

o Ieder jaar bij de clubs neer leggen om organisatie op zich te nemen. Bid 
uitbrengen. 

 
Wedstrijden buitenlandse teams:  
Buitenlandse teams maken regelmatig tripjes door Europa en vragen naar tegenstanders. In 
de toekomst geven wij dat aan jullie door. Is dat voor jullie interessant en kan het op het 
moment dat ze er zijn? 
 
Ondersteuning IJNL bij recreanten: 
We hebben een tuchtcommissie bestaande uit 6 leden die er mee stopt. Theo licht toe wat 
de tuchtcommissie doet en hoe vaak ze bij elkaar komen. Voor ons een uitdaging hoe komen 
wij aan nieuwe leden voor een tuchtcommissie. Ook daar kunnen jullie ondersteunen. 
Bijvoorbeeld door iemand die rechten heeft gestudeerd en affiniteit met ijshockey heeft. Dit 
geldt uiteraard ook voor andere taken/functies binnen IJshockey Nederland.  
Er zal een bericht rondgestuurd worden wat de Tuchtcommissie inhoudt en wat er van de 
leden in deze commissie verwacht wordt. 
 
Remco Boen vraagt aanvulling werkgroep vanuit 2e divisie en studenten. 2 x per jaar bij 
elkaar en mailcontact. 
 
Rondvraag: 

- Tot wanneer kunnen nieuw teams inschrijven? Tot 15 juni 2019 voorlopige 
inschrijving, uiterlijk 15 juli 2019 definitieve inschrijving. 

- In de studentencompetitie moet men zelf officials regelen. 
- 3e divisie spelers mogen invallen bij de studenten. 
- Goalie probleem: mag je wisselen tussen 3e en 5e divisie? Nee: alleen met 

naastgelegen divisie (anders krijg je competitie vervalsing). Zie hiervoor Bijlage bij het 
Sportreglement: Bijlage II: Switchen seniorenspelers tussen eerste, tweede, derde, 
vierde en vijfde divisie. 

- Controle juiste spelers: zorgen dat alle foto’s voor de wedstrijd gecontroleerd worden. 
Official moet dat controleren. Regels is 3 spelers controleren. Je hebt met 
clubscheidsrechters te maken dus gaat niet zo strikt. Er zijn nog steeds teams die 
geen foto’s in de Ledenadministratie hebben staan. Als ze dus niet goed op de 
longlist staan zijn ze niet speelgerechtigd. Daar moeten we op gaan controleren. 
Staan sancties op. Er wordt apart nog een melding van gemaakt. Theo geeft aan dat 
we dat gaan bekijken en er duidelijkheid over geven. 

- Wedstrijdsheets: papieren versie komt niet altijd overeen met de digitale versie. Theo 
gaat dit met de webmaster opnemen. Speler die invalt moet altijd op de longlist staan 
anders mag hij niet spelen. Elk team is verantwoordelijk deze zaken op orde te 
hebben. Foto moet op de longlist staan en men moet de longlist altijd overleggen. 

 
Sluiting vergadering om 22:18 uur. 
 
Actiepunten: 

- Studentencompetitie: wie wel, wie niet. Consequentie, inventarisatie. Waar moet je 
aan voldoen om te spelen? 

- Leiden/Den Haag eventueel wel in andere poule indelen? 
- Document nieuwe opzet competitie rondsturen. 
- Informatie Tuchtcommissie rondsturen. 

 


