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1. INLEIDING 
 
Dit verslag presenteert de activiteiten die per beleidsterrein of aandachtsgebied hebben 
plaatsgevonden in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. IJshockey Nederland 
onderscheidt de beleidsterreinen wedstrijdsport, topsport en talentontwikkeling, kaderbeleid 
en dienstverlening aan verenigingen. De term aandachtsgebied wordt gebruikt voor de meer 
ondersteunende activiteiten zoals scheidsrechterszaken, sportmedische zaken, organisatie 
van evenementen, marktaandeel (ledenwerving), public relations en marketing en 
organisatieontwikkeling. De in dit rapport genoemde activiteiten corresponderen met die uit 
de eerder opgestelde begroting 2020-2021. 
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2. WEDSTRIJDSPORT 
 
Voor de BeNe-League, eredivisie en eerste divisie stonden in de eerste helft van 2021 (tot 
en met juni) de volgende activiteiten gepland: 
 
- organisatie ven het tweede gedeelte van de competities in het seizoen 2020-2021 
 (januari-maart 2021); 
- organiseren van bijeenkomsten met BeNe-League-, eredivisie- en eerste divisieclubs over 
 evaluatie, stand van zaken en toekomst (hele seizoen); 
- voorlichten van spelers en begeleiders uit de BeNe-League, eredivisie en eerste divisie 
 over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik (hele seizoen); 
- voorlichten van clubs over overheidsregels met betrekking tot ‘vreemdelingen’; 
- het laten uitvoeren van dopingcontroles in wedstrijdverband in de BeNe-League, 
 eredivisie en eerste divisie; 
- organiseren van een informatiebijeenkomst voor coaches, captains en referees in het 
 kader van spelregels en arbitrage. 
 
Activiteiten voor de BeNe-League, eredivisie en eerste divisie in 2021 die in de eerste helft 
van 2021 (tot en met juni) volgens plan zijn gerealiseerd: 
 
Vanwege de maatregelen om COVID-19 te beteugelen hebben veel van de geplande 
activiteiten helaas geen doorgang kunnen vinden. Wel hebben bijeenkomsten 
plaatsgevonden met BeNe-League-, eredivisie- en eerste divisieclubs waarbij evaluatie, 
stand van zaken en de toekomst van de competities aan bod zijn gekomen. 
 
Activiteiten die in de eerste helft van 2021 (tot en met juni) stonden gepland met betrekking 
tot de overige competities: 
  
- organisatie van het tweede gedeelte van de competities in het seizoen 2020-2021 
 (januari-maart 2021); 
- evaluatie van het seizoen 2020-2021 met jeugdclubs en jeugdafdelingen (mei 2021); 
- evaluatie van het seizoen 2020-2021 met tweede, derde, vierde, vijfde en zesde 
 divisieclubs (mei 2021); 
- evaluatie met studententeams van het seizoen 2020-2021 (mei 2021). 
 
Gerealiseerde activiteiten overige competities in de eerste helft van 2021 (tot en met juni) 
 
Vanwege de maatregelen in verband met COVID-19 hebben helaas ook veel van deze 
geplande activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Wel hebben bijeenkomsten 
plaatsgevonden met jeugdclubs en tweede, derde, vierde, vijfde en zesde divisieclubs, 
waarbij is geëvalueerd en gesproken over de stand van zaken en de toekomst.   
 
Op 9 maart 2021 is met de jeugdclubs gesproken over het aanpassen van de 
leeftijdscategorieën van even naar oneven, het aanpassen van U19+ naar U20 of U21 en het 
splitsen van de juniorencompetitie (aspiranten) naar twee leeftijdscategorieën. 
De enquête die daarna is afgenomen heeft geleid tot de volgende resultaten met de daaraan 
gekoppelde nieuwe indelingen: 
 
Leeftijdscategorie aanpassen van even naar oneven: 
Meer dan 80% van de verenigingen heeft gekozen voor een indeling op oneven 
leeftijdscategorieën. Derhalve zullen de leeftijdscategorieën worden aangepast naar oneven 
jaartallen (U9, U11, U13, U15, U17). Het niet competitief spelen wordt verschoven van U12 
naar de U13 leeftijd. 
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U19+ of aanpassing naar U20 of U21: 
50% van de verenigingen heeft gekozen voor de leeftijdscategorie U21. IJshockey 
Nederland heeft op grond hiervan besloten de leeftijdscategorie van 19+ aan te passen naar 
U21. 
 
Juniorencompetitie (aspiranten) één leeftijdscategorie of twee leeftijdscategorieën: 
Hier is de verdeling 50/50. IJshockey Nederland heeft daarop besloten de juniorencompetitie 
in te delen in twee categorieën: U14 en U17. Deze indeling is afhankelijk van de definitieve 
inschrijvingen. 
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3. TOPSPORT EN TALENTONTWIKKELING 
 
Activiteiten die gepland stonden voor het nationaal mannenteam in de eerste helft van 2021 
(tot en met juni) 
 
- organisatie van off-ice trainingen in de periode januari-juni 2021 op basis van individuele 
 trainingsprogramma’s; 
- opzetten van een on-ice en off-ice trainingsprogramma met selectie mannen, waarbij de 
 focus vooral ligt op jonge spelers (U25) met veel potentieel (mei 2021); 
- organisatie van een intern trainingskamp van vier dagen (mei 2021); 
- voorlichten van de spelers van het nationaal mannenteam over de gevaren en gevolgen 
 van dopinggebruik. 
 
Gerealiseerde activiteiten nationaal mannenteam in de eerste helft van 2021 (tot en met juni) 
 
Vanwege COVID-19 moesten de geplande activiteiten in de periode januari tot en met juni 
2021 helaas worden geannuleerd. 
 
Geplande activiteiten voor het nationaal vrouwenteam in de eerste helft van 2021 (tot en met 
juni) 
 
- organisatie van off-ice trainingen op basis van een speciaal trainingsprogramma voor de 
 periode januari-juni 2021; 
- opzetten van off-ice trainingen in teamverband op trainingscentrum Papendal in de 
 periode januari-juni 2021; 
- organiseren van tenminste twaalf off-ice trainingen (januari-juni 2021); 
- organiseren van tenminste vijf on-ice trainingen (januari-juni 2021); 
- organisatie van een trainingskamp ter voorbereiding op het eerste Olympisch 
 kwalificatietoernooi in oktober in het Poolse Bytom (juni 2021); 
- voorlichten van de speelsters van het nationaal vrouwenteam over de gevaren en 
 gevolgen van dopinggebruik. 
 
Gerealiseerde activiteiten voor het nationaal vrouwenteam in de eerste helft van 2021 (tot en 
met juni) 
 
Ook hier geldt dat de geplande activiteiten in de periode januari tot en met juni 2021 
vanwege COVID-19 helaas zijn komen te vervallen. 
 
Activiteiten die gepland stonden voor het nationaal vrouwenteam U18 in de eerste helft van 
2021 (tot en met juni) 
 
- organisatie van off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-juni 2021); 
- organiseren van tenminste zes trainingen (januari-juni 2021); 
- introductie van tenminste één trainingskamp voor de U18 vrouwen (juni 2021); 
- voorlichten van de speelsters over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. 
 
Gerealiseerde activiteiten voor het nationaal vrouwenteam U18 in de eerste helft van 2021 
(tot en met juni) 
 
Ook hier liet de coronacrisis zich gelden en zijn de geplande activiteiten in de periode januari 
tot en met juni 2021 vanwege COVID-19 helaas geannuleerd. 
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Geplande activiteiten voor Jong Oranje U20 in de eerste helft van 2021 (tot en met juni) 
 
- organisatie van off-ice trainingen op basis van een daarvoor geschikt trainingsprogramma 
 (januari-juni 2021); 
- selecteren van spelers Jong Oranje U20 voor het seizoen 2021-2022 en organisatie van 
 trainingen via het NIJC Tilburg (juni 2021);  
- tenminste zes trainingen in de periode januari-juni 2021; 
- tenminste één trainingskamp (juni 2021); 
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. 
 
Realisatie van de geplande activiteiten voor Jong Oranje U20 in de eerste helft van 2021 
 
Vanwege COVID-19 heeft het geplande programma voor dit team in de periode januari tot en 
met juni 2021 helaas niet plaats kunnen vinden. 
 
Voorgenomen activiteiten voor Jong Oranje U18 in de eerste helft van 2021 (tot en met juni) 
 
- organisatie van off-ice trainingen op basis van een daarvoor bestemd trainingsprogramma 
 (januari-juni 2021); 
- voorbereiding op het 2021 IIHF IJshockey U18 WK Divisie II, groep B in de vorm van 
 trainingen, interlands en oefenwedstrijden (januari-maart 2021); 
- selectie van spelers Jong Oranje U18 voor het seizoen 2021-2022 en de organisatie van 
 trainingen via NIJC Tilburg (juni 2021); 
- tenminste zestien trainingen in de periode januari-juni 2021; 
- tenminste één trainingskamp (juni 2021); 
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. 
 
Gerealiseerde activiteiten Jong Oranje U18 in de eerste helft van 2021 (tot en met juni) 
 
Ook voor dit nationaal team zijn de geplande activiteiten in de periode januari tot en met juni 
2021 vanwege COVID-19 helaas geannuleerd. 
 
Geplande activiteiten voor Jong Oranje U16 in de eerste helft van 2021 (tot en met juni) 
 
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-juni 2021); 
- tenminste 6 trainingen (januari-juni 2021); 
- tenminste 1 trainingskamp (juni 2021); 
- selectie Jong Oranje U16 2021-2022 en trainingen via NIJC Tilburg (juni 2021). 
 
Gerealiseerde activiteiten voor Jong Oranje U16 in de eerste helft van 2021 (tot en met juni) 
 
Vanwege COVID-19 hebben ook deze geplande activiteiten voor de periode januari tot en 
met juni 2021 helaas geen doorgang kunnen vinden. 
 
Activiteitenprogramma voor het Talententeam U14 in de eerste helft van 2021 (tot en met 
juni) 
 
- organisatie van tenminste zes selectietrainingen (januari-juni 2021); 
- tenminste één selectiewedstrijd (januari-juni 2021); 
- tenminste één trainingskamp (juni 2021). 
 
Activiteiten voor het Talententeam U14 die hebben plaatsgevonden in de eerste helft van 
2021 (tot en met juni) 
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Vanwege COVID-19 zijn de geplande activiteiten in de periode januari tot en met juni 2021 
helaas geannuleerd. 
 
Geplande activiteiten voor het Talententeam U12 in de eerste helft van 2021 (tot en met juni) 
 
- organisatie van tenminste zes selectietrainingen (januari-juni 2021); 
- tenminste één selectiewedstrijd (januari-juni 2021); 
- tenminste één trainingskamp (juni 2021). 
 
Gerealiseerde activiteiten voor het Talententeam U12 in de eerste helft van 2021 (tot en met 
juni) 
 
Vanwege COVID-19 hebben ook voor dit team de geplande activiteiten in de periode januari 
tot en met juni 2021 helaas geen doorgang kunnen vinden. 
 
Overige geplande activiteiten m.b.t. talentontwikkeling in de eerste helft van 2021 (tot en met 
juni) 
 
- organisatie van het tweede gedeelte van het seizoen/schooljaar 2020-2021 op het 
 Regionaal Trainings Centrum (RTC) in Tilburg, Heerenveen en Dordrecht (januari-juni 
 2021); 
- selectie seizoen/schooljaar 2021-2022 op het RTC in Tilburg, Heerenveen en Dordrecht 
 (maart-april 2021); 
- stimuleren van samenwerking tussen de verenigingen binnen de regio’s, waardoor talenten   
- de gelegenheid wordt geboden om meer en beter te kunnen trainen en waarbij coaches de   
 gelegenheid krijgen informatie uit te wisselen en van elkaar te leren; 
- organiseren van Hockey Development Camp(s) voor jeugdspelers en teambegeleiders 
 van verenigingen als combinatie van kaderopleidingen, talentontwikkeling en 
 dienstverlening aan verenigingen; 
- aanbieden van opleiding aan bondscoaches op het gebied van individueel coachen /  
 individuele begeleiding van spelers (maart-juni 2021).  
 
Activiteiten talentontwikkeling die in 2021 (tot en met juni) werden gerealiseerd 
 
In het ambitiedocument neemt talentontwikkeling een centrale plaats in. In het kader van 
topsport en talentontwikkeling is een goede samenwerking ontstaan met de gemeente 
Tilburg, waarbij binnen het nationale trainingscentrum in deze stad 2 uur ijstijd op zaterdag 
en 2 uur ijstijd op maandag beschikbaar is voor het talentontwikkelingsprogramma. Ook 
vinden in het nationale trainingscentrum in Tilburg trainingskampen, additionele trainingen 
voor de nationale teams en evenementen plaats, die gekoppeld zijn aan onze competities. 
Een voorbeeld hiervan is een finaledag voor de lagere seniorendivisies, waarbij in elke 
divisie wordt gestreden om het kampioenschap van Nederland.  
 
IJshockey Nederland kijkt nadrukkelijk naar het optimaal inzetten van het nationale 
trainingscentrum voor de nationale teams en de talentontwikkelingsteams, het opzetten van 
regionale talentcentra en het beter inzetten van talentontwikkeling bij de talentontwikkelings-
teams. De regionale trainingscentra (RTC’s) in Dordrecht, Heerenveen en Tilburg opereren 
onafhankelijk, waarbij IJshockey Nederland de kwaliteit bewaakt.  
 
Belangrijke doelstellingen zijn het efficiënter gebruik maken van de trainingsfaciliteiten in 
Tilburg en intensiever contact onderhouden met de RTC’s in Dordrecht, Heerenveen en 
Tilburg. Opgemerkt dient te worden dat jonge talentvolle spelers steeds vaker vertrekken 
naar het buitenland. Het is belangrijk om na te gaan hoe deze spelers beter begeleid kunnen 
worden. Bovendien moeten we uitdrukkelijk streven naar een situatie, waarbij spelers niet 
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(te) snel kiezen voor het buitenland. Hierdoor kunnen meer talenten behouden blijven voor 
Nederlandse clubs en competities. 
 
We hebben in het Nederlandse ijshockey het laatste decennium al veel bereikt. Een aantal 
jaren geleden zijn we gestart met nieuwe programma’s voor onze nationale teams. Hieruit 
zijn veelbelovende talentontwikkelingsprogramma’s ontstaan. Deze aanpak heeft zijn 
vruchten al afgeworpen bij de samenstelling van de nationale teams. Er stromen op dit 
moment meer talenten door dan voorheen. We zijn redelijk succesvol geweest, maar het kan 
nog beter.   
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4. KADERBELEID 
 
Activiteiten die in 2021 (tot en met juni 2021) m.b.t. kaderbeleid stonden gepland 
 
- opleiden van docenten voor de opleiding IJshockeytrainer/coach 1-3; 
- aanbieden van de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 (teambegeleider); 
- aanbieden van de opleiding IJshockeytrainer/coach 2; 
- aanbieden van de opleiding IJshockeytrainer/coach 3; 
- aanbieden van de opleiding IJshockeytrainer/coach 4; 
- aanbieden van opleiding IJshockey Goalietrainer/coach 1-2; 
- aanbieden van Train de Trainer (TdT)-programma’s (op aanvraag); 
- scholen en bijscholen van (club)scheidsrechters (hele seizoen); 
- aanstellen en bijscholen van mentoren (vraagbaak), (club)scheidsrechters en 
 scheidsrechterscoördinatoren (hele seizoen); 
- aanbieden van opleidingsmaterialen IJshockey Scheidsrechter 1 (clubscheidsrechter); 
- scholen en bijscholen van andere wedstrijdofficials (hele seizoen); 
- scholen en bijscholen van (scheidsrechter-)supervisors (hele seizoen); 
- bijscholing van coaches en teambegeleiders van nationale teams (hele seizoen); 
- bijscholing van coaches en teambegeleiders tijdens Hockey Development Camp(s) 
 (zomer); 
- brainstormsessie(s) tijdens coachplatforms met betrekking tot toekomstplannen; 
- brainstormsessie(s) met betrekking tot ledenwerving; 
- beschikbaar stellen van ijshockeykennis en materiaal via de website “IIHF Hockey 
 Centre” aan alle verenigingen ten behoeve van coaches, officials en andere 
 teambegeleiders; 
- beschikbaar stellen van ijshockeykennis en materiaal via Coaches Corner aan alle 
 verenigingen ten behoeve van coaches, officials en andere teambegeleiders; 
- na inventarisatie eventueel aanbieden van minimaal één (2) workshop door externe 
 experts voor coaches en goaliecoaches op het gebied van techniek en tactiek. 
 
Activiteiten die in de eerste helft van 2021 (tot en met juni) werden verwezenlijkt dan wel 
aandacht hebben gekregen 
 
Met het ontstaan van een opleidingsstructuur is er meer aandacht gekomen voor de 
ontwikkeling van teambegeleiders, coaches en trainers. Het ontwikkelen van betere clubs, 
betere organisaties en betere spelers start met een goede coaching en begeleiding van de 
afzonderlijke teams en individuele spelers. 
De opleiding ijshockeytrainer/coach 2 wordt sinds het seizoen 2019-2020 volgens een 
weekendopzet aangeboden. De opleiding IJshockeytrainer/coach 3 en de opleiding 
IJshockeytrainer/coach 4, die jaarlijks worden aangeboden, zijn vanwege onvoldoende 
deelnemers helaas niet gegeven. 
IJshockey Nederland is een actiever beleid aan het voeren op het werven van deelnemers 
voor de opleidingen IJshockeytrainer/coach 2, 3 en 4. Vooral wat de niveaus 3 en 4 betreft 
wil de bond (potentiële) kandidaten actief benaderen, volgen en begeleiden. Daarbij spreken 
we de hoop uit dat meer voormalige topspelers in Nederland bereid zullen zijn om de 
jeugdopleiding een kwaliteitsimpuls te geven, indien mogelijk op de niveaus 3 en 4. 
 
Er is binnen de clubs behoefte aan de opleiding IJshockeycoach 2, waarbij de coach bij 
trainingen niet het ijs opgaat. Vanwege de relatief grote vraag wordt deze nieuwe opleiding 
op dit moment ontwikkeld. Het streven is om de opleiding IJshockeycoach 2 vanaf 2021 aan 
te bieden. 
Verder worden de opleidingen IJshockeygoaliecoach 1 en 2 opnieuw onder de aandacht 
gebracht. Om deze opleiding te verzorgen is een ervaren goaliecoach aangesteld. Als in de 
toekomst blijkt dat het lastig blijft om nationale goaliecoaches in te zetten wordt gekeken of 
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het mogelijk is om hoogwaardige goaliecoaches uit het buitenland aan te trekken.  
De opleiding van scheidsrechters en scheidsrechterbegeleiders komt aan de orde in 
paragraaf 11 van het ambitiedocument 2021+. 
 
De International Ice Hockey Federation (IIHF) ontwikkelt een nieuw Learn-to-play-
programma, dat naast kwaliteit van training en coaching het wervingsprogramma van spelers 
gaat optimaliseren. Zodra dit programma is ontwikkeld, zal IJshockey Nederland het nieuwe 
Learn-to-play-programma uitrollen in Nederland. Gekeken wordt naar een 
opleidingsprogramma van coaches voor de U9 en U11 categorieën en een 
opleidingsprogramma voor de begeleiders van de U9 en U11. 
 
Er worden verder trainingsmodules ontwikkeld en opgesteld voor het efficiënt benutten van 
zogeheten droogtrainingen. De filosofie is dat droogtrainingen van bijzonder toegevoegde 
waarde zijn op de ontwikkeling van de ijshockeyspeler. In het kader van droogtrainingen 
wordt materiaal verzameld en gebundeld. Uitgangspunt is om off-ice trainingen vast 
te integreren in het technisch beleidsplan van de verenigingen. Deze droogtrainingen vinden 
gedurende het seizoen naast on-ice trainingen plaats en in de zomer (bij 
ijshockeyverenigingen zonder zomerijs) als vervanging van on-ice trainingen. IJshockey 
Nederland ontwikkelt een docentenprogramma, waarbij docenten worden opgeleid voor het 
geven van deze trainingsmodules.  
 
Samen met NOC*NSF wordt in het kader van het vergroten van de maatschappelijke impact 
van sport gewerkt aan de inhoud van opleidingen, waarbij meer aandacht wordt besteed aan 
pedagogische en didactische aspecten naast de sporttechnische aspecten van de 
(ijshockey)sport. 
In het kader van het Nationaal Sportakkoord1 wordt onderzocht of clubs opleidings-
vergoedingen kunnen ontvangen van het ministerie van VWS. 
 
IJshockey Nederland gaat zich de komende tijd voorbereiden op het ontwikkelen en 
aanbieden van (gedeeltelijk) online opleidingen. De praktijk wijst uit dat dit resulteert in het 
efficiënter en voordeliger aanbieden van educatieve activiteiten. 

 
 
 

 
1 De minister van Sport (ministerie van VWS), de gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten) en de 
sportbonden (NOC*NSF) hebben de handen ineen geslagen. Samen met de provincies, tal van 
maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben zij een Nationaal Sportakkoord gesloten. Doel van 
het sportakkoord is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. En er 
daarbij voor te zorgen dat iedereen in een veilige, gezonde omgeving met plezier kan sporten en 
bewegen. 
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5. DIENSTVERLENING AAN VERENIGINGEN 
 
Activiteiten die voor de eerste helft van 2021 (tot en met juni) stonden gepland 
 
- ondersteuning lokaal arbitrageplan (hele seizoen); 
- uitvoering van lokale clubondersteuning; 
- beleggen van lokale clubbijeenkomsten inzake dienstverlening sporttechnische zaken; 
- organisatie van U14-bijeenkomsten (spelregels / Fair Play & Respect); 
- aanbieden van wervingsprogramma; 
- uitvoering van een programma voor werving en behoud van spelers, teambegeleiders en 
 clubbestuurders; 
- stimuleren van het aanstellen van een technisch coördinator binnen de clubs; 
- aanbieden van een technisch groeimodel; 
- stimuleren van het aanstellen van een wervingscoördinator binnen de clubs; 
- versterken van de samenwerking met kunstijsbanen in Nederland; 
- uitvoeren van de kwaliteitsscan tuchtrecht in het kader van een veilig sportklimaat; 
- aanbieden van een meldpunt incidenten Fair Play & Respect; 
- brainstormsessie(s) met betrekking tot toekomstplannen. 
 
Activiteiten die in de eerste helft van 2021 (tot en met juni) zijn gerealiseerd 
 
Ter ondersteuning van de verenigingen is op de website van IJshockey Nederland een 
webpagina Verenigingsondersteuning met diverse onderwerpen toegevoegd. De 
onderwerpen worden regelmatig geüpdatet op actueel nieuws dat geboden wordt door 
IJshockey Nederland of door andere deskundige organisaties binnen de sport.  
 
De webpagina Verenigingsondersteuning wordt voortdurend bijgewerkt op nieuwe thema’s. 
Deze thema’s worden tijdens seminars aan de clubs toegelicht.  
 
In het kader van verenigingsondersteuning stimuleert IJshockey Nederland een meer 
effectieve regionale samenwerking. 
 
In juni 2020 zijn regionale online bijeenkomsten georganiseerd om van gedachten te 
wisselen over een plan van aanpak in het kader van regionale samenwerking. Deze online 
bijeenkomsten gingen over een ideaal beeld op het gebied van regionaal samenwerken op 
bestuurlijk vlak (bestuurders) en op sporttechnisch vlak (trainers, coaches en 
scheidsrechters).  
 
Tijdens deze online bijeenkomsten is besproken: 
(a) wat succesfactoren zijn om met elkaar samen te werken; 
(b) binnen welke vorm we het beste met elkaar kunnen samenwerken om; 
(c) daadwerkelijk een effectieve samenwerking tot stand te kunnen brengen. 
 
In maart 2021 organiseerde IJshockey Nederland een plenaire landelijke bijeenkomst met 
alle clubs om: 
(a) de uitkomsten van de regionale bijeenkomsten te bespreken en; 
(b) een plan van aanpak vorm te geven met betrekking tot de items waarop binnen de regio’s 
zal worden samengewerkt om 
(c) vervolgens per regio een manier van samenwerken daadwerkelijk uit te voeren.  
 
In het seizoen 2021-2022 organiseert IJshockey Nederland opnieuw regionale online 
bijeenkomsten om de resultaten van de regionale samenwerking te evalueren en het plan 
van aanpak eventueel bij te sturen. Wat ging er goed? Wat kan nog beter? 
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Vanaf het seizoen 2021-2022 gaat elke regio zelfstandig aan de slag met het bedenken en 
het uitvoeren van jaarlijkse regionale activiteiten.  
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6. SCHEIDSRECHTERSZAKEN 
 
Activiteiten die voor de eerste helft van 2021 (tot en met juni) op het programma stonden 
 
- organisatie (club)scheidsrechters- en supervisorcursussen (hele seizoen); 
- organisatie van een scheidsrechtersweekend, dat in september moet plaatsvinden; 
- stimuleren van het aanstellen van scheidsrechterscoördinatoren binnen de clubs; 
- stimuleren van het aanstellen van scheidsrechterbegeleiders binnen de clubs; 
- organiseren van bijeenkomsten met scheidsrechterscoördinatoren en supervisors; 
- uitwisseling van scheidsrechters met andere landen; 
- werving van (club)scheidsrechters en supervisors; 
- deelname aan het IIHF Global Hockey Development Camp (juli 2021); 
- organisatie van regionale bijeenkomsten voor clubscheidsrechters (september); 
- uitwerken en implementeren van een arbitrageplan. 

 
Activiteiten die in de eerste helft van 2021 (tot en met juni) zijn gerealiseerd 
 
Vanwege COVID-19 zijn diverse geplande activiteiten in 2021 helaas geannuleerd. 
 
De webpagina’s van TeamStripes zijn geactualiseerd. De opleidingsmaterialen zijn 
herschreven en van procedures en straffen zijn clips gemaakt. Met scheidsrechters wordt 
tweewekelijks een call gehouden. De call met clubs (scheidsrechterscoördinatoren) in 
februari 2021 (samenwerking, inventarisatie en ondersteuning) was buitengewoon productief 
en heeft in juni een vervolg gekregen. Er is een wervingspagina voor scheidsrechters 
ontwikkeld.  
 
Om internationaal een en hetzelfde regelboek te hebben, is door de internationale 
ijshockeyfederatie IIHF een nieuw boek geschreven, waarin het spelregelboek van de 
National Hockey League (NHL) en die van de IIHF zijn samengevoegd. Dit brengt naast veel 
spelregelwijzigingen ook wijzigingen met zich mee op het ijs. Ook op het huis gaat een en 
ander veranderen.  
 
Tijdens het IIHF-congres in juni 2021 is het spelregelboek in stemming gebracht en 
goedgekeurd. Daarop is het spelregelboek vertaald en zijn de wijzigingen gecommuniceerd 
met de clubs, coaches, spelers en scheidsrechters. Vijf werkgroepen hebben naar het rule 
book gekeken. In augustus en september 2021 vinden vervolgens digitale bijeenkomsten 
plaats met uitleg over de spelregelwijzigingen. In september 2021 vindt het reguliere 
scheidsrechtersweekend plaats, waarbij op zondag 5 september 2021 een bijeenkomst 
wordt gehouden met coaches van de eerste divisie en eredivisie. 
 
De clubs hebben van de wijzigingen op en rond het ijs een brief ontvangen.  
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7. SPORTMEDISCHE ZAKEN 
 
Geplande activiteiten in de eerste helft van 2021 (tot en met juni) 
 
- uitbreiding samenstelling van de medische commissie; 
- uitbreiding van de activiteiten van de medische commissie; 

- voorlichting geven over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik aan spelers van de 
 nationale teams (september-oktober); 
- voorlichting geven over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik aan spelers die 
 uitkomen in de BeNe-League, eredivisie en eerste divisie (september-oktober); 
- opzetten van een databank blessures; 
- voorlichting geven over blessurepreventie; 
- pilot starten met betrekking tot plan van aanpak voor het verminderen van 
 hersenschuddingen. 
 
Activiteiten die in de eerste helft van 2021 (tot en met juni) zijn gerealiseerd 
 
IJshockey Nederland is van mening dat een sportbond de verantwoordelijkheid draagt voor 
het maximaliseren van de veiligheid van spelers en officials. Een sportbond moet in onze 
visie beschikken over een actieve medische commissie, die bijdraagt aan blessurepreventie 
door middel van voorlichting en het gevraagd of ongevraagd geven van advies op dit gebied. 
 
Vanaf maart 2021 zijn gesprekken gevoerd over de nieuwe samenstelling van de medische 
commissie.  
 
De rol van de medische commissie is voornamelijk adviserend. Advies kan worden gegeven 
door het organiseren van een jaarlijks seminar voor clubartsen en clubfysiotherapeuten met 
telkens een tweetal thema’s op het programma.  
 
De medische commissie buigt zich over een blessureregistratiesysteem, waardoor gekeken 
kan worden naar overeenkomsten in soorten blessures. Gekeken wordt naar preventie van 
(langdurige) blessures en de commissie wil een vraagbaak zijn op basis van een netwerk 
van medische specialisten.  

 
Met de medische commissie wordt een jaarplan opgesteld met daarin de formulering van de 
doelstellingen voor het komende seizoen.  
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8. ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN 

 
Activiteiten die in de eerste helft van 2021 (tot en met juni) op het programma stonden 
 
- organisatie van de Jack Ham Memorial in Tilburg met finalewedstrijden om het 
 kampioenschap van Nederland voor de U14- en U16-competities (maart 2021); 
- organiseren van verschillende clinics en demonstraties; 
- organisatie van schaatsscholen. 
 
Gerealiseerde activiteiten in de eerste helft van 2021 (tot en met juni) 
 
Vanwege COVID-19 hebben de geplande activiteiten in de periode januari tot en met juni 
2021 helaas geen doorgang kunnen vinden. 
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9. MARKTAANDEEL 
 
Geplande activiteiten in de eerste helft van 2021 (tot en met juni) 
 
- ontwikkelen en aanbieden van extra diensten via ijshockeynederland.nl (hele seizoen); 
- ontwikkelen en aanbieden van sociale media (hele seizoen). 
 
Activiteiten die in de eerste helft van 2021 (tot en met juni) zijn gerealiseerd 
 
IJshockey Nederland heeft de samenwerking met IJshockey.com beëindigd. Er zijn meer 
redacteuren aangetrokken om daarmee meer aandacht te schenken aan vrouwenijshockey, 
clubverhalen, achtergrondverhalen in het algemeen en de nationale teams. De clubs worden 
opgeroepen vooral items aan te brengen, zodat deze namens de clubs gepubliceerd kunnen 
worden op de website. Om de website aansprekender te laten zijn, zijn er meer 
videofragmenten opgenomen zodat je ook de mensen achter het verhaal ziet. Op de website 
kunnen videofragmenten worden gevonden van de uitreiking van diverse awards en 
interviews.  
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10. PUBLIC RELATIONS EN MARKETING 
 
Activiteiten die in de eerste helft van 2021 (tot en met juni) op het programma stonden 
 
- verzorgen van (lokale) TV-uitzendingen bij evenementen; 
- het in beeld brengen van wedstrijden (TV of internet); 
- streaming livebeelden van wedstrijden via internet; 
- vermarkten van competitie(s), evenementen en talentontwikkeling; 
- vermarkten van IJshockey Nederland; 
- vermarkten van shirtposities nationale mannenteam; 
- vermarkten van shirtposities nationale vrouwenteam; 
- vermarkten van shirtposities Jong Oranje U20; 
- vermarkten van shirtposities Jong Oranje U18; 
- activeren van commerciële proposities bij evenementen van IJshockey Nederland; 
- activeren van Social Media activiteiten die de betrokkenheid van de fans vergroten. 
 
Gerealiseerde activiteiten in de eerste helft van 2021 (tot en met juni) 
 
Het blijft vervelend om te vertellen, maar vanwege COVID-19 hebben al deze geplande 
activiteiten in de periode januari tot en met juni 2021 helaas geen doorgang kunnen vinden. 
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11. PARA-IJSHOCKEY 
 
Geplande activiteiten in de eerste helft van 2021 (tot en met juni) 
 
-  onderzoeken van mogelijkheden tot implementatie van para-ijshockey binnen IJshockey 
 Nederland; 
-  inventariseren en vaststellen van een stappenplan voor de organisatie van een 
 professionele tak van de discipline para-ijshockey binnen IJshockey Nederland. 
 
Activiteiten die in de eerste helft van 2021 (tot en met juni) zijn gerealiseerd 
 
Sport en bewegen hebben op allerlei manieren een positieve invloed op mensen. Ze helpen 
mensen om fitter te worden en zich beter te voelen. Ook in sociaal-emotioneel opzicht draagt 
sport en bewegen bij aan een gezond leven. Deze effecten zijn mogelijk nog meer van 
toepassing voor mensen met een beperking.  
Onze samenleving is er gelukkig steeds meer op gericht om mensen met een beperking 
zoveel mogelijk te integreren in de huidige maatschappij. In een moderne samenleving hoeft 
niemand buitenspel te staan, of het nu gaat om onderwijs, wonen, werk en vrije tijd. 
Sport heeft een belangrijke plaats in onze maatschappij. En ook binnen de sport krijgt deze 
integratie steeds meer aandacht. Een belangrijke ontwikkeling, want zeker voor mensen met 
een beperking is het kunnen sporten van erg groot belang. Sport geeft plezier en voldoening, 
bevordert de gezondheid en stimuleert de sociale contacten met andere mensen, 
gehandicapt én niet gehandicapt. Het deelnemen aan sportactiviteiten vergroot het 
zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van mensen met een beperking. 
 
Vanuit de visie dat sport significant bijdraagt aan de maatschappelijke integratie en 
acceptatie van gehandicapten slaan Gehandicaptensport Nederland (GSN) en IJshockey 
Nederland (IJNL) de handen ineen om para-ijshockey beter op de kaart te zetten. Beide 
organisaties willen op deze wijze bijdragen aan een nog grotere participatie van de 
gehandicaptensport met de ambitie om binnen afzienbare termijn met een nationaal para-
ijshockeyteam deel te kunnen nemen aan de Paralympische winterspelen. 
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12. ORGANISATIEONTWIKKELING 
 
Activiteiten die gepland stonden voor de eerste helft van 2021 (tot en met juni) 

 
- versterken van de bestuurlijke organisatie; 
- versterken van de werkorganisatie; 
- doorontwikkelen van IJshockey Nederland; 
- doorontwikkelen van de topcompetities; 
- doorontwikkelen van onze jeugdcompetities (competitiemodellen); 
- doorontwikkelen van de lagere seniorencompetities in overleg met een daarvoor in het 
 leven geroepen werkgroep; 
- opzetten van een werkgroep sporttechnische zaken; 
- versterken van onze vrijwilligersorganisatie; 
- samenwerking zoeken met andere (sport)organisaties; 
- bijdragen aan bijscholing van bestuurlijke organisaties van de ijshockeyverenigingen. 
 
Wat is hiervan gerealiseerd in de eerste helft van 2021 (tot en met juni) 
 
Versterken bestuurlijke organisatie 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering op 16 december 2020 is aangegeven dat IJshockey 
Nederland werkt aan het ambitiedocument 2021+ (Stabiliteit en ambitie hand in hand) en de 
clubs graag wil betrekken bij de thema’s die de clubs belangrijk vinden. Hiervoor hebben we 
een enquête opgesteld. Bestuursleden hebben de clubs individueel (online) gesproken, 
waarna een brainstormsessie met bestuur en bureau is ingepland. Op basis van de input uit 
deze besprekingen is het ambitiedocument 2021+ opgesteld en gepresenteerd in de 
algemene ledenvergadering van 2 juni 2021.  
 
Doorontwikkelen IJshockey Nederland 
 
De website nijb.nl is geïntegreerd in de website ijshockeynederland.nl. Onder Sport en 
organisatie/Bondsnieuws op ijshockeynederland.nl staan de nieuwsartikelen die voorheen 
onder Nieuws op nijb.nl stonden. Op de homepage van ijshockeynederland.nl zijn deze 
artikelen ook direct te vinden onder de noemer Meer nieuws van de ijshockeybond. Onder 
Nieuws (vanaf de homepage) op ijshockeynederland.nl staan de nieuwsartikelen geschreven 
door de redactie van ijshockey.com. 
 
De rubriek Competities geeft informatie over alle competities met uitslagen, sheets en 
kalender. Deze pagina wordt uitgebreid met Oberliga en BeNe-League. De categorie 
Nationale teams geeft nieuws over onze nationale teams mannen, vrouwen, mannen U20, 
mannen U18, vrouwen U18 en de talentontwikkelingsteams U16, U14 en U12. 
 
Leden en mensen die werkzaam zijn in het Nederlandse ijshockey kunnen op de website 
terecht voor informatie en ondersteuning. De website kent naast het zijn van een nieuwssite 
de functie van ledenloket en zal worden uitgebreid met een rubriek FAQ (veelgestelde 
vragen). 
 
De website wordt uitgebreid met een nieuw online wedstrijdformulier, waarbij aan de 
publieke kant naast de scores, de line-ups en een play by play worden gepresenteerd. De 
play by play zal in de toekomst getwitterd kunnen worden.  

 
Doorontwikkelen topcompetities 
 
IJshockey Nederland richt zich de komende jaren op de ontwikkeling van een 
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competitieopzet naar BNL-A en BNL-B. Doelstelling is dat in het seizoen 2024-2025 de opzet 
BNL-A en BNL-B wordt uitgerold. In het seizoen 2024-2025 zal de opzet toekomstdivisie 
worden geïnitieerd. 
 
Vanaf het seizoen 2021-2022 treedt na goedkeuring door de algemene ledenvergadering 
een licentiereglement in werking. Daarbij is sprake is van een fasering. Vanaf het seizoen 
2021-2022 is er een licentiesysteem voor Oberliga en BeNe-League en vanaf het seizoen 
2022-2023 een licentiesysteem voor de eerste divisie. Er is een licentiecommissie 
samengesteld. Deze licentiecommissie beoordeelt de aanvraag van een club, toetst de 
aangeleverde documenten en evalueert. De licentiecommissie toetst tussentijds de 
voortgang en inventariseert of clubs zich nog steeds aan de licentievoorwaarden houden. 
Onderdelen van het licentiereglement zijn ‘governance’, raad van toezicht en goed 
werkgeverschap. 
 
Doorontwikkelen van de jeugdcompetities (competitiemodellen) 
 
In het kader van de innovatieve spelvorm 3 tegen 3 zijn in het seizoen 2019-2020 
testtoernooien georganiseerd in de categorieën U12, U14 en U16. Deze testtoernooien 
waren bedoeld om procedures, regelgeving en spelvorm van 3 tegen 3 toernooien uit te 
werken. Vanaf het seizoen 2021-2022 worden niet-competitieve wedstrijden bij de U13 op 
volledig ijs afgewisseld met 3 op 3 wedstrijden (op de helft van het ijsoppervlak) in 
toernooivorm. Onderzocht wordt of deze spelvorm ook bij andere leeftijdscategorieën kan 
worden toegepast. We stellen vast dat sommige verenigingen zelf initiatief nemen om deze 
spelvorm toe te passen in vriendschappelijke toernooien. 
 
Doorontwikkelen lagere seniorencompetitie in overleg met werkgroep 
 
In het kader van de ontwikkeling van lagere seniorendivisies is een werkgroep lagere 
seniorendivisies opgericht. Naar aanleiding van een enquête en onderzoek onder de lagere 
seniorendivisies is een andere competitieopzet ontwikkeld met promotie-
degradatieregelingen en een regionale indeling. Hierbij wordt gestreefd naar minder 
reisafstanden, meer gelijkwaardige wedstrijden en derhalve meer aantrekkelijke competities 
in de lagere seniorendivisies. Door een goed contact te onderhouden en overleg te hebben 
met de lagere seniorenteams wordt getoetst of de opzet bevalt en of aanpassingen nodig 
zijn. Gekeken wordt naar het laten groeien van het aantal seniorenteams met meer divisies. 
Verder spant IJshockey Nederland zich in om jaarlijks een finaledag te organiseren voor de 
lagere seniorendivisies, waarbij gestreden wordt om het landskampioenschap. 
 
Versterken vrijwilligersorganisatie 
 
Wegens veroudering van onze bestaande online software heeft IJshockey Nederland 
moeten kiezen voor nieuwe software voor haar leden- en wedstrijdadministratie.  
 
De Service Organisatie Nederland Sport is door NOC*NSF aangesteld als serviceorganisatie 
voor (kleine) sportbonden en richt zich voornamelijk op het ontzorgen van de aangesloten 
sportbonden. Voor alle kleine sportbonden die zich hebben aangesloten bij Service 
Organisatie Nederland Sport ontwikkelt en onderhoudt AllUnited specifieke software om 
sportverenigingen te ontzorgen. Sinds 2020 is IJshockey Nederland aangesloten bij de 
Service Organisatie Nederland Sport.  
 
IJshockey Nederland heeft voor de online ledenadministratie gekozen voor de 
verenigingsadministratie van AllUnited. Deze software biedt de clubs en contractanten een 
volwaardige en moderne online clubadministratie. Er is een basisconfiguratie voor de 
ClubUnify. Deze wordt betaald door IJshockey Nederland / Nederland Sport. Specifieke 
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aanvullende modules zijn mogelijk en voor kosten van de club zelf. Denk hierbij aan een 
volledig geïntegreerde boekhouding, website of ClubApp. 
 
Voor de wedstrijdadministratie heeft IJshockey Nederland gekozen voor het systeem van 
HockeyData. Met het systeem van HockeyData wordt een e-sheet mogelijk, waarbij coaches 
via een app de line up kunnen invullen en scheidsrechters de wedstrijdsheet na afloop van 
de wedstrijd kunnen aftekenen.  
 
In het kader van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) moet worden voldaan 
aan de nieuwe wettelijke verplichtingen voor verenigingen en stichtingen. Door de WBTR 
zullen waarschijnlijk ook verenigingsstatuten moeten worden aangepast. Die stichtingen en 
verenigingen die hun statuten aanpassen, ontvangen -na overdracht van de nieuwe statuten- 
van IJshockey Nederland een tegemoetkoming voor de notariskosten. 
 
Samenwerking met andere (sport)organisaties 
 
IJshockey Nederland zoekt samenwerking met andere (sport)organisaties waaronder VKN, 
IIHF en andere internationale ijshockeyorganisaties. Daarnaast werkt IJshockey Nederland 
samen met Gehandicaptensport Nederland in het kader van de integratie van para-ijshockey 
binnen IJshockey Nederland, alsmede de ontwikkeling van deze discipline binnen de 
ijshockeysport.  
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