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1. INLEIDING 
 
In 2006 heeft de Nederlandse IJshockey Bond (NIJB) een Strategisch Marketing Plan (SMP) 
voor de jaren 2007 en 2008 opgesteld, een Beleidsnotitie Topsport en Talentontwikkeling 
voor dezelfde periode alsmede een Masterplan Arbitrage voor de jaren 2006 tot en met 
2011. Het jaarplan 2008 was de concretisering van het beleid zoals dat in deze plannen 
staat beschreven en presenteerde de voor 2008 geplande activiteiten per beleidsterrein of 
aandachtsgebied. De NIJB 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, public relations en marketing, organisatie van 
evenementen, planning en verantwoording en reglementen. 
 
Voor de NIJB was 2008 een bijzonder jaar: een nieuw bestuur, geen directeur en slechts 
twee fulltime krachten op het bondsbureau. Het bestuur zag zich gedwongen een aantal 
uitvoerende taken op zich te nemen en ook van de twee bureaumedewerkers is veel 
gevraagd. In de eerste helft van 2008 heeft een interim-manager van NOC*NSF SportAssist 
het bestuur en de medewerkers voor één dag in de week bijgestaan. 
 
In de tweede helft van 2008 is een meerjarenbeleidplan voor de jaren 2009 tot en met 2012 
opgesteld. Het bestuur presenteert daarin de missie, visie en nieuwe plannen voor de 
komende jaren. De belangrijkste nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van TV (tijdens 
het ijshockeyseizoen een wekelijks programma met samenvattingen van de eredivisie), 
crossmedia (internet TV), organisatieontwikkeling (onder andere samenwerking met andere 
sportbonden) en talentontwikkeling binnen een op te richten Centrum voor Topsport en 
Onderwijs (CTO) in Eindhoven. Ook wil de NIJB een bid doen voor de organisatie van een 
IIHF WK divisie I. 
 
In het vervolg van dit activiteitenverslag zijn per beleidsterrein of aandachtsgebied telkens 
eerst de geplande activiteiten uit het jaarplan 2008 weergegeven. Vervolgens worden de 
gerealiseerde activiteiten gepresenteerd. Voor de financiële verslaglegging wordt verwezen 
naar de jaarrekening 2008, die is opgesteld volgens het door NOC*NSF ontwikkelde format 
ISB/V Sport. 
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2. WEDSTRIJDSPORT 
 
Geplande activiteiten eredivisie en eerste divisie 
- tweede gedeelte van de competities seizoen 2007-2008 (januari-maart); 
- eerste gedeelte van de competities seizoen 2008-2009 (september-december); 
- bijeenkomsten met eredivisie- en eerste divisieclubs over evaluatie, stand van zaken en 

toekomst (hele jaar); 
- uitbreiding van de eredivisie van 7 naar 8 teams met ingang van seizoen 2008-2009 

(september-december); 
- voorlichten van spelers en begeleiders uit de eredivisie en eerste divisie over de gevaren 

en gevolgen van dopinggebruik, met nadruk op het vernieuwde dopingreglement en de 
World Anti-Doping Code (hele jaar); 

- het laten uitvoeren van dopingcontroles binnen wedstrijdverband in de eredivisie en 
eerste divisie (september-december); 

- deelname winnaar eredivisie 2007-2008 aan de Continental Cup (september-december). 
 
Geplande activiteiten overige competities 
- tweede gedeelte competities seizoen 2007-2008 (januari-maart); 
- evaluatie met jeugdclubs seizoen 2007-2008 (mei); 
- evaluatie met tweede en derde divisieclubs (mei); 
- evaluatie met studententeams (mei); 
- eerste gedeelte jeugdcompetities 2008-2009 in verschillende leeftijdscategorieën (circa 

70 teams) (oktober-december); 
- eerste gedeelte van minimaal vier competities 2008-2009 in de tweede en derde divisie 

voor recreatieve ijshockeyers boven de 18 jaar (circa 40  teams) (oktober-december); 
- eerste gedeelte competitie voor regionale vrouwenselecties; 
- eerste gedeelte van studentenijshockeycompetitie 2008-2009. 
 
Gerealiseerde activiteiten 
De competities 2007-2008 zijn afgerond en die van 2008-2009 gepland. Met vertegen-
woordigers van teams in de diverse competities zijn evaluatie- en planningsbijeenkomsten 
belegd.  
 
De eredivisie is met ingang van het seizoen 2008-2009 uitgebreid naar 9 teams. De NOS 
zond in 2008 samenvattingen uit van de bekerfinale en de play-offs in de Eredivisie (zie ook 
paragraaf 8). In oktober 2008 is voor de tweede keer tussen de landskampioen en de 
bekerwinnaar van het voorgaande seizoen om de Ron Berteling-schaal gespeeld. 
 
De kampioen van de Eredivisie, DESTIL Trappers Tilburg, heeft in oktober 2008 deelgenomen 
aan groep B in de tweede ronde van de IIHF Continental Cup. Door verliezen tegen Sokil Kyiv 
uit Oekraïne (3-6), MKS Cracovia uit Polen (1-4) en Energija Elekrenai uit Litouwen (5-6) 
eindigde DESTIL Trappers Tilburg op de vierde en laatste plaats. 
 
In 2008 zijn tijdens zeven controlemomenten 28 eredivisiespelers binnen wedstrijdverband 
door de Dopingautoriteit op dopinggebruik gecontroleerd. Een speler is positief op 
dopinggebruik getest (zie paragraaf 7 voor een totaaloverzicht van dopingcontroles in 2008). 
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Aantal competitieteams NIJB 
 
 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 
      
Eredivisie 9 7 6 6 6 
      
Eerste divisie 10 7 6 7 6 
      
Andere divisies volwassenen      
(inclusief studenten) 47 46 42 50 50 
      
U20 3 6 7 9 6 
(19-,18-,17-jarigen)      
      
U17 11 12 11 10 11 
(16-,15-,14-jarigen)      
      
U14, U13 14 15 14 14 11 
(13-,12-jarigen)      
      
U12, U11 13 13 14 14 12 
(11-,10-jarigen)      
      
U10,U9 (Welpen) 12 12 13 13 13 
(9-,8-jarigen)      
      
U8 (Mini’s) 12 12 13 13 13 
(7-jarigen en jonger)      
      
Jeugdrecreanten 6 6 6 4 4 
      
Totaal 137 136 132 140 132 
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Kampioenen ijshockey seizoen 2007-2008 

 

Tricorp Workwear Eredivisie DESTIL Trappers Tilburg 

 

Bekerwinnaar Tricorp Workwear Eredivisie DESTIL Trappers Tilburg 

 

Ron Berteling-schaal DESTIL Trappers Tilburg 

 

Eerste divisie Leaf Dragons Utrecht 

 

Tweede divisie Hijs Hokij Butchers Den Haag 

 

Derde divisie Dordrecht Lions 3 

 

U20 Amstel Tijgers Amsterdam U20 

 

U17 Tilburg Trappers U17 

 

U14 Hijs Hokij Wolves Den Haag U14 

 

U12 Zoetermeer Panters U12 Blauw 

 

 
 

 
Awards Tricorp Workwear Eredivisie seizoen 2007-2008 

 

Frans Henrichs Bokaal Doug Stienstra (Tilburg Trappers) 

(meest waardevolle Nederlandse speler) 

 

Gobel-De Bruyn Trofee Paulo Colaiacovo (Tilburg Trappers) 

(beste doelverdediger) 

 

Wil van Dommelen Trofee Oriel McHugh (Heerenveen Flyers) 

(beste verdediger) 

 

Jack de Heer Trofee Mike Lalonde (Tilburg Trappers) 

(topscorer) 

 

Wim Kuit Trofee Jean Paul de Brabander 

(meest waardevolle scheidsrechter) 
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3. TOPSPORT EN TALENTONTWIKKELING 
 
Geplande activiteiten nationaal mannenteam 
- voorbereiding op het 2008 IIHF WK Divisie I groep A in de vorm van trainingen, 

interlands en oefenwedstrijden in Nederland (maart-april); 
- deelname aan het 2008 IIHF WK Divisie I groep A in Innsbruck, Oostenrijk met als doel 

een plaats bij de eerste twee (april); 
- off-ice trainingen op basis van individueel programma (mei-augustus); 
- trainingen en deelname aan een Euro Ice Hockey Challenge (EIHC)-toernooi tijdens de 

internationale break (februari); 
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik, met nadruk 

op het vernieuwde dopingreglement en de World Anti-Doping Code; 
- het laten uitvoeren van dopingcontroles buiten wedstrijdverband. 
 
Geplande activiteiten nationaal vrouwenteam 
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen op vrijdagavond (januari-maart, september-

december); 
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen op maandagavond (januari-maart, september-

december); 
- off-ice trainingen op basis van individueel programma (januari-december); 
- tenminste 10 oefenwedstrijden (januari-maart, september-december); 
- deelname aan het 2008 IIHF WK Vrouwen Divisie II in Vierumäki, Finland met als doel 

een plaats bij de eerste drie (maart); 
- voorlichten van de speelsters over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik, met 

nadruk op het vernieuwde dopingreglement en de World Anti-Doping Code; 
- het laten uitvoeren van dopingcontroles buiten wedstrijdverband. 

 
Geplande activiteiten Jong Oranje U20 
- deelname aan het IIHF WK U20 Divisie II groep B in Talinn, Estland met als doel de 

eerste plaats en promotie naar Divisie I (december/januari); 
- selectie Jong Oranje U20 2008-2009 (april); 
- wekelijks centrale (ijs)trainingen (april-juni en augustus); 
- off-ice trainingen op basis van individueel programma (maart-augustus); 
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen (september-december); 
- tenminste 8 oefenwedstrijden tegen combinatieteams van eredivisieclubs (combinatie-

teams van eerste en tweede team of van eerste team en juniorenteam) (midweeks in de 
periode september-december); 

- trainingsweek in binnen- of buitenland (december); 
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik, met nadruk 

op het vernieuwde dopingreglement en de World Anti-Doping Code; 
- het laten uitvoeren van dopingcontroles buiten wedstrijdverband bij de spelers. 
 
Geplande activiteiten Jong Oranje U18 + U17 
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen (januari-maart en september-december); 
- wekelijks centrale (ijs)trainingen (april-juni en augustus); 
- trainingskamp met (deel van) selectie(s) tijdens schoolvakanties (februari en oktober); 
- off-ice trainingen op basis van individueel programma (maart-augustus); 
- tenminste 8 oefenwedstrijden met U18-selectie (januari-maart en augustus-december); 
- tenminste 8 oefenwedstrijden met U17-selectie (januari-maart en augustus-december); 
- deelname aan het IIHF WK U18 Divisie I groep B in Riga, Letland met als doel de vijfde 

plaats en handhaven in Divisie I (maart); 
- selectie Jong Oranje U18 + U17 2008-2009 (april); 
- deelname van (deel van) selectie(s) als aparte groep op ijshockeyschool in Zoetermeer 

(juli); 
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- deelname aan internationaal U17-toernooi in Frankrijk (december); 
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik, met nadruk 

op het vernieuwde dopingreglement en de World Anti-Doping Code. 
 
Geplande activiteiten Jong Oranje U16 + U15 
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen (januari-maart en september-december); 
- wekelijks centrale (ijs)trainingen (april-juni en augustus); 
- trainingskamp met (deel van) selectie(s) tijdens schoolvakanties (februari en oktober); 
- off-ice trainingen op basis van individueel programma (maart-augustus); 
- tenminste 8 oefenwedstrijden met U16-selectie (januari-maart en augustus-december); 
- tenminste 8 oefenwedstrijden met U15-selectie (januari-maart en augustus-december); 
- deelname aan internationaal U16-toernooi in Tilburg met als doel competitieve 

wedstrijden tegen landen hoger op de wereldranglijst (maart); 
- selectie Jong Oranje U16 + U15 2008-2009 (april); 
- deelname van (deel van) selectie(s) als aparte groep op ijshockeyschool in Zoetermeer 

(augustus); 
- deelname aan internationaal U16-toernooi in Zwitserland (december). 
 
Geplande activiteiten Vrouwen U18 
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen op vrijdagavond (januari-maart, september-

december) samen met nationaal vrouwenteam; 
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen op maandagavond (januari-maart, september-

december) samen met nationaal vrouwenteam; 
- deelname aan internationaal toernooi in Zwitserland (december/januari). 
 
Geplande activiteiten Talent 2000+ 
- tweede gedeelte seizoen/schooljaar 2007-2008 op de talentcentra in Amsterdam, 

Groningen en Tilburg (januari-juni); 
- selectie seizoen/schooljaar 2008-2009 op de talentcentra in Amsterdam, Groningen en 

Tilburg (maart-april);  
-  eerste gedeelte seizoen/schooljaar 2008-2009 op de talentcentra in Amsterdam, 

Groningen en Tilburg (september-december). 
 
Gerealiseerde activiteiten nationaal mannenteam 
In februari 2008 nam het nationale mannenteam deel aan een Euro Ice Hockey Challenge-
toernooi in Tilburg. Na winst tegen Kroatië (1-0), verliezen tegen Hongarije (0-3) en 
Oekraïne (2-11) eindigde Nederland op de derde plaats. In de aanloop en tijdens dit toernooi 
heeft het nationale mannenteam in totaal zes keer getraind. In de directe aanloop naar het 
WK - vanaf het einde van de competitie - werd 15 keer getraind en twee oefenwedstrijden 
gespeeld, tijdens het WK werd 10 keer getraind. De huidige plaats van het mannenteam op 
de meerjaren wereldranglijst van de IIHF is 24. Op de jaarlijkse (ranking)wereldlijst staat het 
team op plaats 24. 
 

 
Eindstand 2008 IIHF WK IJshockey Divisie l, groep A, Innsbruck, Oostenrijk 
1. Oostenrijk 
2. Kazachstan 
3. Polen 
4. Groot-Brittannië 
5. Nederland 
6. Zuid-Korea 
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De spelers zijn door de teamarts voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopingge-
bruik. In 2008 zijn in Nederland spelers van het nationale mannenteam – uitkomende in de 
Eredivisie - aan een dopingcontrole binnen wedstrijdverband onderworpen. Door de 
internationale ijshockeyfederatie IIHF zijn tijdens het WK Nederlandse spelers 
gecontroleerd. De resultaten van de controles waren negatief. 
 
In mei 2007 schreef het bondsbestuur het nationale mannenteam in voor het Olympisch 
kwalificatietraject in 2008 en 2009 voor kwalificatie voor de Olympische Spelen in 2010. In 
november 2008 nam het nationale mannenteam deel aan het Olympisch kwalificatietoernooi, 
groep B, in Narva, Estland. Na verlies tegen Estland (4-6), winst tegen Spanje (4-1) en 
verlies tegen Kazachstan (2-7) eindigde Nederland op de derde plaats en kwalificeerde zich 
niet voor de volgende ronde. In de aanloop en tijdens dit toernooi heeft het nationale 
mannenteam in totaal zeven keer getraind.  
 
Gerealiseerde activiteiten nationaal vrouwenteam 
Vanaf september 2007 nam het team deel aan een internationaal toernooi in Grefrath, 
Duitsland, trainde het team 32 keer, waarvan zeven keer tijdens het 2008 IIHF WK Vrouwen 
Divisie II, en speelde het team acht oefenwedstrijden. Het WK 2008 IIHF WK Vrouwen 
Divisie II vond plaats in maart 2008 en werd gehouden in, Vierumäki, Finland. Nederland 
won met 6-2 van Australië, verloor met 2-3 van Italië in overtime, met 0-4 van Denemarken, 
met 0-4 van Noord-Korea en met 2-3 van Oostenrijk. Hierdoor eindigde Nederland op de 
vijfde plaats. Het nationale vrouwenteam staat op plaats 21 van de meerjaren wereldranglijst 
en op plaats 21 van de jaarlijkse (ranking)wereldlijst. 
 

 
Eindstand 2008 IIHF WK Vrouwen Divisie lI, Vierumäki, Finland 
1. Oostenrijk 
2. Denemarken 
3. Noord-Korea 
4. Italië 
5. Nederland 
6. Australië 
 

 
In april 2008 nam het nationale vrouwenteam deel aan een (tweede divisie) toernooi in 
Amsterdam. In september 2008 nam het team deel aan een internationaal toernooi in 
Grefrath, Duitsland. Vanaf september 2008 trainde het team 10 keer op Nederlandse 
bodem. In de zomermaanden werd op individuele basis een off-ice-programma afgewerkt.  
In 2008 zijn de spelers van het nationale vrouwenteam door een paramedische begeleider 
voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. In 2008 zijn in Nederland drie 
speelsters van het nationale vrouwenteam aan een dopingcontrole buiten wedstrijdverband 
onderworpen. In al deze gevallen was de uitslag van de controle negatief. 
 
Gerealiseerde activiteiten Jong Oranje U20 
Tijdens het 2008 IIHF WK U20 Divisie II, groep B, Tallinn, Estland won Nederland met 7-0 
van Mexico, met 8-0 van Kroatië, met 14-1 van China, met 5-1 van Spanje en in overtime 
met 3-2 van Estland. Nederland eindigde daarmee op de tweede plaats. Tijdens het WK 
trainde het team acht keer. De voorbereiding op het WK was vanaf september 2007 en 
bestond uit negen (ijs)trainingen en twee oefenwedstrijden in Nederland. Tijdens het WK 
trainde het team acht keer. Op de (jaarlijkse) wereldranglijst van de IIHF staat het U20-team 
op plaats 25. 
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Eindstand 2008 IIHF WK U20 Divisie II, groep B, Tallinn, Estland 
1. Estland 
2. Nederland 
3. Kroatië 
4. Spanje 
5. Mexico 
6. China 
 

 
In de zomermaanden is op individuele basis een off-ice-programma afgewerkt. Tot eind 
2008 trainde het team 12 keer en speelde het team een oefenwedstrijd in Nederland ter 
voorbereiding op het 2009 IIHF WK U20 Divisie II, groep B, Logroño, Spanje. In 2008 zijn de 
spelers van Jong Oranje U20 door een paramedische begeleider voorgelicht over de gevaren 
en gevolgen van dopinggebruik. 
 
Gerealiseerde activiteiten Jong Oranje U18 + U17 
In augustus 2007 begon Jong Oranje U18+U17 een trainings- en wedstrijdprogramma ter 
voorbereiding op het 2008 IIHF WK U18 Divisie l, groep B in Riga, Letland. Tot het WK 
trainde het team 21 keer op het ijs en speelde 12 oefenwedstrijden. Zes van die wedstrijden 
vonden plaats tijdens een internationaal toernooi in Amiens, Frankrijk.  
 
In april is het 2008 IIHF WK U18 Divisie l, groep B gespeeld in Riga, Letland. Nederland 
verloor met 0-7 van Letland, met 0-7 van Noorwegen, met 0-10 van Italië, met 4-7 van Japan 
en met 0-2 van Oostenrijk. Nederland eindigde daarmee op de zesde plaats en degradeerde 
naar Divisie II. Tijdens het WK trainde het team acht keer. Jong Oranje U18 staat op plaats 24 
van de (ranking)wereldlijst van de IIHF. 
 

 
Eindstand 2008 IIHF WK U18 Divisie l, groep B, Riga, Letland 
1. Noorwegen 
2. Letland 
3. Oostenrijk 
4. Italië 
5. Japan 
6. Nederland 
 

 
Daarnaast is in de zomermaanden op individuele basis een off-ice-programma afgewerkt. 
Tot eind 2008 trainde het team zeven keer en nam het team in december deel aan een 
internationaal toernooi in Amiens, Frankrijk. Tijdens dit toernooi speelde het team zes 
wedstrijden. In 2008 zijn de spelers van Jong Oranje U18+U17 door een paramedische 
begeleider voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. 
 
Gerealiseerde activiteiten Jong Oranje U16 + U15 
Jong Oranje U16+U15 doorliep een trainings- en wedstrijdprogramma ter voorbereiding op het 
internationale Chris Verwijst Tilburg U16-toernooi. Dit programma was in september 2007 
van start gegaan en bestond totaal uit 16 (ijs)trainingen en drie oefenwedstrijden. In 
december 2007 nam het team deel aan een internationaal (U16) toernooi in Romanshorn, 
Zwitserland. In maart 2008 nam het team deel aan het Theo Koperdraad toernooi in 
Heerenveen en een internationaal toernooi in Geleen.  
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In maart 2008 tijdens het Chris Verwijst Tilburg U16-toernooi verloor Nederland in de 
voorronde met 0-3 van Engeland, met 1-7 van PYCb (Rusland) en met 0-7 van Slovenië. In 
de eindronde won het team met 3-2 van Letland en verloor met 3-4 van Engeland. 
Nederland eindigde daarmee op de zesde plaats. In april 2008 trainde het team twee keer en 
nam het team deel aan een internationaal toernooi in Turnhout, België. 
 

 
Eindstand Internationaal Chris Verwijst Tilburg U16-toernooi 2008 
1. Polen 
2. Slovenië 
3. PYCb (Rusland) 
4. Oostenrijk 
5. Engeland 
6. Nederland 
7. Letland 
8. Tilburg Trappers 
 

 
Het trainings- en wedstrijdprogramma van september tot het einde van 2008 bestond uit zeven 
(ijs)trainingen en vijf wedstrijden tijdens een internationaal (U16) toernooi in Romanshorn, 
Zwitserland. Daarnaast is in de zomermaanden op individuele basis een off-ice-programma 
afgewerkt. In 2008 zijn de spelers van Jong Oranje U16+U15 door een paramedische 
begeleider voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik.  
 
Gerealiseerde activiteiten Vrouwen U18 
De spelers van de Vrouwen U18 hebben meegetraind met het nationale vrouwenteam. 
Nederland had niet voldoende spelers voor deelname aan het 2008 IIHF WK Vrouwen U18 
Divisie I. Het 2008 IIHF WK Vrouwen U18 heeft geen doorgang gevonden. 
 
Gerealiseerde activiteiten Talent 2000+ 
In 2008 is het (additionele) talentontwikkelingsprogramma Talent 2000+ zijn achtste seizoen 
ingegaan. In Amsterdam en Tilburg doorlopen ijshockeytalenten van 12 tot 20 jaar het 
programma Talent 2000+. Dit programma bestaat uit trainingen op en buiten het ijs (onder 
andere krachttrainingen). Binnen Talent 2000+ is er speciale aandacht voor de opleiding van 
doelverdedigers. Spelers plaatsen zich voor Talent 2000+ via een selectieprocedure. Eén 
van de criteria is dat de speler deel uitmaakt van een Jong Oranje-selectie of kans heeft dat 
in de nabije toekomst te bewerkstelligen. De ijstrainingen zijn overdag en op doordeweekse 
dagen (‘s avonds wordt bij een club getraind en in het weekeinde wordt daar gespeeld). 
Doordat de NIJB heeft gekozen voor een lokale uitvoering van Talent 2000+, kan het project 
voor een belangrijk gedeelte lokaal worden gefinancierd. Meer dan 60% van de baten komt 
uit deelnemersgelden en lokale inkomsten. In Amsterdam zijn Topsport Amsterdam, 
waarvan het Olympisch Steunpunt Amsterdam een onderdeel uitmaakt, en de LOOT-school 
het Calandlyceum nauw betrokken bij Talent 2000+. In Amsterdam wordt Talent 2000+ 
uitgevoerd door de ijshockeyvereniging Amstel Tijgers Amsterdam anno 1963. In Tilburg 
voert de ijshockeyclub Tilburg Trappers Talent 2000+ uit. Dit gaat in samenwerking met de 
stichting Topsportopleiding Tilburg die zichzelf onder meer als doel heeft gesteld zorg te 
dragen voor de organisatorische aspecten die het samengaan van school en topsport met 
zich mee brengen. 
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Deelnemers Talent 2000+ 
per locatie 
 

 
Deelnemers Talent 2000+ 
per locatie 
in nationale juniorenselecties 
 

 2008-2009 2007-2008 2008-2009 2007-2008 
     
Tilburg 32 32 12 15 
     
Amsterdam 14 18 7 15 
     
Totaal 46 50 19 30 
     

 
Van 10 tot en met 17 augustus 2008 organiseerde de International Ice Hockey Federation 
(IIHF) het 2008 IIHF Women's Hockey Development Camp (HDC). Dit kamp vond plaats in 
Vierumäki, Finland. Een kleine 300 deelnemers uit 37 landen namen deel aan 15 
verschillende programma's, zoals het Leadership-programma, het coachprogramma, het 
Equipment manager-programma, en een trainings- en wedstrijdprogramma voor speelsters 
geboren in 1990, 1991 en 1992. De spelers werden verdeeld over acht internationaal 
samengestelde teams. Nederland was zeer goed vertegenwoordigd met 10 deelnemers. 
(Naast trainingen en wedstrijden voor spelers waren er in Finland ook programma’s voor 
coaches en scheidsrechters.) 

 

 

4. KADERBELEID 
 
Geplande activiteiten 
- modernisering van de opleidingen en aanpassing aan Europese kwalificatiestructuur,  

waardoor onder meer ook een betere aansluiting met opleidingen van andere 
sportbonden ontstaat (hele jaar); 

- sportiviteit & respect als extra aandachtspunt bij modernisering van de opleidingen; 
- aanbieden diverse modules van de cursussen trainer/coach en teambegeleider; 
- scholen en bijscholen (club)scheidsrechters (hele jaar); 
- scholen en bijscholen andere wedstrijdofficials (hele jaar); 
- scholen en bijscholen van lokale (scheidsrechter-)supervisors (hele jaar); 
- bijscholing van coaches nationale teams tijdens coachplatform (hele jaar). 

 

Gerealiseerde activiteiten 
De afgelopen twee jaren heeft de NIJB samen met andere bonden onder de regie van 
NOC*NSF gewerkt aan de modernisering van de sporttechnische opleidingen (gericht op 
trainer/coaches) volgens de kwalificatiestructuur sport. In 2009 zullen de eerste pilots van 
start gaan en ook de zogenoemde audits van de Proeve van Bekwaamheid (PvB´s). Binnen 
de nieuwe opleiding Sportleider 1 is ruim aandacht voor sportiviteit & respect. 
 
Op het gebied van scheidsrechtersopleidingen (scholing en bijscholing) werkt de NIJB nauw 
samen met de IIHF en ijshockeybonden uit andere landen. In het kader van het Masterplan 
Arbitrage is een (professionele) scheidsrechtersopleider aangesteld. 
 
In januari en maart zijn in Nieuwegein in totaal twee opleidingsavonden voor supervisors 
gehouden. Tijdens het scheidsrechtersweekend in Dordrecht, traditioneel voor aanvang van 
het seizoen, is een landelijke bijscholing voor NIJB-scheidsrechters georganiseerd. 
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In de maanden september en oktober hebben in Eindhoven, Dordrecht en Den Bosch lokale 
bijscholingscursussen plaatsgevonden voor (club-)scheidsrechters. In november is in 
Nieuwegein een bijeenkomst voor de scheidsrechterscoördinatoren georganiseerd. 
Eveneens in november is in Nieuwegein een bijeenkomst georganiseerd voor scheids-
rechters en linesmen actief in de Ere- en Eerste divisie. In 2008 zijn in totaal 42 lokale 
(club)scheidsrechtersbijeenkomsten gehouden. Deze lokale bijeenkomsten hebben plaats-
gevonden in Amsterdam (2), Den Bosch (6), Dordrecht (6), Eindhoven (7), Heerenveen (6), 
Hoorn (6), Nijmegen (5) en Tilburg (4). 
 
In Hoorn, Groningen, Den Bosch, Geleen, Tilburg, Amsterdam en Dordrecht hebben in 
september, oktober en november informatiebijeenkomsten plaatsgevonden voor U14-
spelers en hun ouders om de kennis van spelregels te verhogen en om een bijdrage te 
leveren aan fair play & respect. Scheidsrechters, coördinatoren en/of supervisors hebben als 
inleider gefungeerd op deze bijeenkomsten. De NIJB heeft hiervoor een 
standaardpresentatie (met videomateriaal) ontwikkeld. 
 
USA Hockey stelde in de zomer van 2008 twee stageplaatsen voor talentvolle 
scheidsrechters beschikbaar.  
 
De opleiding tot bench-official is gemoderniseerd en draait naar volle tevredenheid. In 
Dordrecht zijn 11 bench-officials opgeleid. In Groningen zijn drie bench-officials opgeleid. In 
2008 is de handleiding voor bench-officials aangepast (te downloaden via nijb.nl).  
 
De NIJB kent een coachplatform voor coaches van nationale selecties. Tijdens bijeen-
komsten van het platform worden de sporttechnische lijnen uitgezet en vindt uitwisseling 
plaats van (doorgaans internationaal) recent ontwikkelde sportspecifieke kennis. In mei heeft 
de bondscoach deelgenomen aan het 2008 IIHF Coaching Symposium, Quebec Stad, 
Canada. Voor de bijscholing van trainer/coaches, teammanagers en scheidsrechters maakt 
de NIJB regelmatig gebruik van de programma’s, die de IIHF aanbiedt in het kader van 
zogenoemde Hockey Development Camps. 
 
Tijdens het eerder genoemde 2008 IIHF Hockey Development Camp in Vierumäki, Finland 
zijn naast Nederlandse spelers (zie paragraaf 3), de volgende kaderleden geschoold: Nancy 
van der Linden (coach), Jolanda van Leeuwen (teammanager), Vivienne Brekelmans 
(scheidsrechter) en Willem van de Kraak (Leadership-programma). 

 

 

5. DIENSTVERLENING AAN VERENIGINGEN 
 
Geplande activiteiten 
- project Jeugdwerving (uitvoering SMP) (hele jaar); 
- project Verenigingskader (uitvoering SMP) (hele jaar); 
- uitvoering Masterplan Arbitrage (hele jaar). 
 
Gerealiseerde activiteiten 
Samen met de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB) is in het kader van 
het project Jeugdwerving een lespakket met een DVD ontwikkeld. Rond de 600 pakketten 
zijn bij scholen uitgezet. IJshockeyverenigingen hebben het materiaal gratis ontvangen en 
ingezet bij hun eigen jeugdledenwervingsacties. 
 
Het project Verenigingskader is wegens gebrek aan menskracht en middelen niet 
uitgevoerd. 
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De uitvoer van het Masterplan Arbitrage is in volle gang. Zie paragraaf 6 voor een 
beschrijving van de in 2008 gerealiseerde activiteiten. 
 

 

6. SCHEIDSRECHTERSZAKEN 
 
Geplande activiteiten 
- uitvoering Masterplan Arbitrage (hele jaar) 
- sportiviteit & respect als onderdeel van uitvoering Masterplan Arbitrage (hele jaar); 
- uitvoering van het gezamenlijk traject van het Masterplan Arbitrage (spoor 2) in 

samenwerking met NOC*NSF en andere teamcontactsporten (american football, 
basketbal, handbal,  hockey, korfbal, rugby, voetbal en waterpolo) (hele jaar). 

 
Gerealiseerde activiteiten 
Tijdens de seizoenen 2007-2008 en 2008-2009 had de NIJB in het kader van het Masterplan 
Arbitrage een Amerikaanse scheidsrechtersopleider in dienst. Deze scheidsrechtersopleider 
heeft een groot aantal van de in paragraaf 4 genoemde scheidsrechtersopleidingen en 
bijscholingen verzorgd. 
 
Samen met NOC*NSF, andere teamcontactsporten (american football, basketbal,  handbal,  
hockey, korfbal, rugby, voetbal en waterpolo) en inmiddels nog zeven aangeschoven 
sportbonden is in 2008 gewerkt aan uitvoering van het landelijke traject van het Masterplan 
Arbitrage, het zogenoemde spoor 2. In dit kader maakt Arnoud van Berkel, bestuurslid van 
de NIJB en voorzitter van de scheidsrechterscommissie, deel uit van zowel de werkgroep 
Organisatie als de werkgroep Behoud. 
 
Om de lokale arbitrage een impuls te geven, helpt de NIJB, in navolging van andere 
sportbonden in Nederland, clubs bij het opstellen van een lokaal arbitrageplan. In september 
2008 organiseerde de NIJB een aftrapbijeenkomst voor scheidsrechterscoördinatoren en 
bestuursleden van clubs. De NIJB heeft voor het opstellen van een lokaal arbitrageplan een 
blauwdruk opgesteld. Deze blauwdruk kan worden gedownload vanaf de website van de 
NIJB. 

 
Scheidsrechter. Midden in de sport. Met deze slogan geven de gezamenlijke en inmiddels 
tot een 16-tal uitgegroeide groep van sportbonden uiting aan het feit dat een scheidsrechter 
óók een (top)sporter is en midden in de sport staat. Hij of zij dient ook als zodanig benaderd 
en behandeld worden door de overige sporters, bestuurders en toeschouwers. Daarmee 
sluit de NIJB aan bij de landelijke imagocampagne, waarvoor ondermeer generiek bruikbare 
posters werden ontworpen. Om de herkenbaarheid van de sport te vergroten, heeft de NIJB 
hierin zelf een initiatief genomen en een vijftal posters ontwikkeld binnen de betreffende 
imago- en wervingscampagne. Elke club heeft van elke poster twee exemplaren gekregen 
met het dringende verzoek deze op de ijsbaan een vooraanstaande plek te geven. Vanaf 
september zijn flyers en wervingsfolders vanaf de website van de NIJB te downloaden. 
 
Daarnaast heeft de NIJB een collectief abonnement afgesloten ten behoeve van 
scheidsrechters, supervisors en scheidsrechterscoördinatoeren op een tijdschrift specifiek 
over scheidsrechters in de diverse sporten. Het is de intentie van de redacteuren om in elke 
editie aandacht te schenken aan de arbitrage binnen de sportbonden die aan dit project 
deelnemen.  
 
Ten behoeve van kwaliteitsbewaking van de arbitrage bij U17-wedstrijden worden deze 
wedstrijden voortaan bemand door de scheidsrechterscommissie met één NIJB-
scheidsrechter en één clubscheidsrechter, die hiervoor speciaal door de club bij de NIJB is 
aangemeld. 
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Op vrijwillige basis bood de NIJB het seizoen 2008-2009 voor U14-spelers en hun ouders 
informatiebijeenkomsten aan over gedrag op en rond de ijsbaan, fair play en respect en 
spelregels. De verantwoordelijkheid van de organisatie hiervan lag bij de vereniging, de NIJB 
zorgde voor een inleider. Vanaf het seizoen 2009-2010 worden deze bijeenkomsten conform 
de wijzigingen in het sportreglement voor de spelers verplicht. 
 
Twaalf Nederlandse scheidsrechters zijn door de IIHF ingezet tijdens WK’s en andere 
evenementen. Arnoud van Berkel was op een aantal WK’s en de Champions Hockey 
League actief als IIHF-supervisor.  
 

 
Internationale scheidsrechtersaanwijzingen in 2008 
  
Arnoud van Berkel (IIHF-supervisor) 2008 IIHF WK Divisie II, groep B, Australië 

Champions Hockey League, groep A, 08-10-2008, 
Eisbären Berlin vs Kärpät Oulu 

 Champions Hockey League, groep D, 19-11-2008, 
ZSC Lions Zurich vs Linköpings HC  

 2009 IIHF WK U20 Divisie I, groep B, Denemarken 
(december 2008) 

Ruud van Baast (referee) 2008 IIHF WK Divisie II, groep A, Roemenië 
 2009 IIHF WK U20 Divisie II, groep A, Roemenië 
 (december 2008) 
Sven Bergman (referee) 2008 IIHF WK U18 Divisie I, groep A, Polen 
Debbie Hengst (referee) Pre-Olympic Qualification Tournament Vrouwen,  

groep A, Letland 
 2008 IIHF WK Vrouwen Divisie I, Letland 
 European Champions Cup Vrouwen 
Jeroen van den Berg (linesman) 2008 IIHF WK U18 Divisie I, groep A, Polen 
Vivienne Brekelmans (linesperson) 2008 IIHF WK Vrouwen Divisie III, Hongarije 
Jos Korte (linesman) 2008 IIHF WK U18 Divisie II, groep A, Frankrijk 
 Continental Cup 
Joep Leermakers (linesman) 2009 IIHF WK U20 Divisie II, groep A, Roemenië 

(december 2008) 
 2008 IIHF WK U20 Divisie I, groep B, Letland 

(december 2007) 
 Continental Cup 
Ilse Robben (linesperson) 2008 IIHF WK Vrouwen Divisie I, Letland 
Bianca Schipper (linesperson) Final Olympic Qualification Tournament Vrouwen, 

groep D, China 
 2008 IIHF WK Vrouwen U18, Canada 
 European Champions Cup Vrouwen 
Ramon Sterkens (linesman) 2008 IIHF WK Divisie II, groep A, Roemenië 
 Continental Cup 
Roger v.d. Waarden (referee) 2008 IIHF WK U20 Divisie II, groep A, Italië  

(december 2007) 
Eric de Witte (linesman) 2008 IIHF WK Divisie III, Luxemburg 
 Continental Cup 
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7. SPORTMEDISCHE ZAKEN 
 
Geplande activiteiten 
- voorlichting gevaren en gevolgen dopinggebruik spelers nationale teams (tijdens de 

voorbereidingsfasen van de verschillende teams); 
- voorlichting gevaren en gevolgen dopinggebruik spelers eredivisie en eerste divisie 

(september-oktober). 
 
Gerealiseerde activiteiten 
De spelers van de nationale teams zijn door de medische of paramedische begeleider 
voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. De specifieke voorlichting 
richting de Eredivisie en Eerste divisie bestond uit het beschikbaar stellen van het 
dopingreglement en de dopinglijst aan de medische en paramedische begeleiders van de 
clubs. Het dopingreglement en de daarbij behorende bijlagen zijn op nijb.nl in te zien en te 
downloaden. In 2008 hebben binnen de NIJB in totaal zeven controles binnen 
wedstrijdverband plaatsgevonden en één controle buiten wedstrijdverband.  
 

 
Dopingcontroles 2008 
 aantal controlemomenten aantal controles 
Binnen wedstrijdverband   
Eredivisie 7 28 
   
Buiten wedstrijdverband   
Nationaal vrouwenteam 1 3 
   
Totaal 8 31 
   

 

 

8. PUBLIC RELATIONS EN MARKETING 
 
Geplande activiteiten 
- project Communicatieconcept Magic on Ice (uitvoering SMP) (hele jaar); 
- project Binden seizoenkaarthouders (uitvoering SMP) (hele jaar); 
- project Vergroten van het aantal ijsbanen (uitvoering SMP) (hele jaar); 
- verder uitbreiden informatievoorziening via nijb.nl (hele jaar). 
 
Gerealiseerde activiteiten 
In het kader van het project Communicatieconcept Magic on Ice is een nieuw NIJB-logo 
ontworpen, tezamen met een nieuwe ‘look and feel’ voor nijb.nl en nieuwe shirts voor de 
nationale teams. Onder meer in het kader van het project Binden seizoenkaarthouders is 
een nieuwe (webbased) ledenadministratie aangeschaft waarmee de (elektronische) 
communicatie met seizoenkaarthouders kan worden geoptimaliseerd en waarmee deze 
doelgroep tevens een "persoonlijke" website kan worden aangeboden. Het project Vergroten 
van het aantal ijsbanen is wegens gebrek aan menskracht en middelen vooralsnog niet goed 
van de grond gekomen. Wel heeft in dit kader een aantal gesprekken plaatsgevonden met 
de Vereniging Kunstijsbanen Nederland (VKN). Verder heeft het nieuwe NIJB-bestuur in 
2008 besloten om bij de uitvoering van het Strategisch Marketing Plan (SMP) met name in te 
zetten op een wekelijks TV-programma met samenvattingen van eredivisiewedstrijden (zie 
verder Beleidsplan 2009-2012). In dit kader is eind 2008 een pilot-programma gemaakt. 
 
De NOS heeft samenvattingen van de bekerfinale en de play-offs in de Eredivisie 
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uitgezonden. Ook werd aandacht besteed aan het 2008 IIHF WK Divisie I, groep A in 
Oostenrijk. In totaal bedroeg de tv-exposure in 2008 bij de NOS 155 minuten (374 minuten 
inclusief herhalingen). 
 
De NIJB heeft met ingang van het seizoen 2008-2009 voor de eredivisiescheidsrechters 
BenBarton als kledingsponsor gecontracteerd. Daarnaast heeft de NIJB een sponsor 
gevonden (Lion Stone) die vanaf januari 2009 helmen voor de eredivisiescheidsrechters 
beschikbaar stelt. Tijdens de bekerfinale is de target voor sponsorinkomsten gehaald en 
tijdens het Euro Ice Hockey Challenge-toernooi in Tilburg was Kompsos shirtsponsor van het 
nationale team. 
 
 

9. ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN 
 
Geplande activiteiten 
- organisatie bekerfinale eredivisie in Eindhoven (januari); 
- organisatie 2008 Euro Ice Hockey Challenge-toernooi in Tilburg (februari). 
 
Gerealiseerde activiteiten 
De bekerfinale die traditioneel plaatsvond in januari in Eindhoven was met ruim 2.200 
bezoekers (wederom) uitverkocht. 
 
Het Euro Ice Hockey Challenge-toernooi heeft in februari in Tilburg plaatsgevonden. Op 
vrijdag en zaterdag waren bij de wedstrijden van Nederland 1.000 bezoekers en op zondag 
waren dat er 800. 
 

 

10. PLANNING, VERANTWOORDING EN REGLEMENTEN 
 
Geplande activiteiten planning en verantwoording 
- opstellen activiteitenverslag 2007 (januari-april); 
- opstellen jaarrekening 2007 (januari-april); 
- opstellen halfjaarcijfers en prognose rest 2008 (juli); 
- tussentijdse evaluatie jaarplan 2008 (juli); 
- opstellen jaarplan 2008 (september-oktober); 
- opstellen begroting 2008 (september-oktober); 
- opstellen driekwartjaarcijfers en prognose rest 2008 (oktober). 
 
Geplande activiteiten reglementen 
- up-to-date houden van NIJB-reglementen (hele jaar, vaststellen ALV in najaar). 
 
Gerealiseerde activiteiten 
De geplande activiteiten op het gebied van planning en verantwoording zijn uitgevoerd.  
 
In de tweede helft van 2008 is een meerjarenbeleidplan voor de jaren 2009 tot en met 2012 
opgesteld. In dat plan wordt de “huidige situatie” van de NIJB uitgebreid beschreven en 
daarmee is ook het beleid tot en met 2008 geëvalueerd. 
 
Tijdens de ALV van september 2008 zijn de statuten gewijzigd. De stemverhoudingen op de 
ALV zelf zijn aangepast en verder zijn wijzigingen van “huishoudelijke aard” doorgevoerd. 
Op diezelfde ALV zijn ook wijzigingen in het sportreglement doorgevoerd. Tenslotte is per 1 
juli 2008 binnen de NIJB een vernieuwd dopingreglement van kracht, dat is gebaseerd op 
het nationale dopingreglement en daarmee op de nieuwe versie van de World Anti-Doping 
Code. 
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BIJLAGE: LEDENAANTALLEN, VERENIGINGEN EN KADER 
 

 
Ledenaantallen NIJB 
 Vrouwen Mannen Totaal 
    
 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006 
          
Tot 18 jaar 104 108 116 1146 1264 1348 1250 1372 1464 
          
Vanaf 18 jaar 447 405 390 3602 3559 3453 4049 3964 3843 
          
Totaal 551 513 506 4748 4823 4801 5299 5336 5307 
          

 

 
Aantallen verenigingen NIJB 
 2008 2007 2006 2005 2004 
      
IJshockeyclubs 16 18 17 16 13 
      
‘Losse’ ijshockeyteams 24 23 20 19 32 
      
Totaal 40 41 37 35 35 
      

 
De ijshockeyclubs zijn in Alphen / Leiden, Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, 
Etten-Leur, Geleen, Groningen, Heerenveen, ‘s-Hertogenbosch, Hoorn, Leiden, Nijmegen, 
Tilburg, Utrecht en Zoetermeer. (In een aantal plaatsen zijn de activiteiten op het gebied van 
top(club)ijshockey in een aparte stichting ondergebracht en het komt voor dat een dergelijke 
stichting dan ook apart lid is van de NIJB. Hier is een dergelijke constructie echter als één 
ijshockeyclub geteld.) Naast de genoemde ijshockeyclubs zijn 24 ‘losse’ (recreatieve) teams 
als contractant aan de NIJB verbonden. 
 

 
Kader NIJB (onbezoldigd) 

 Vrouwen Mannen Totaal 

    

 2008 2008 2008 

    

Bestuur en commissies landelijk niveau 5 39 44 

    

Besturen verenigingsniveau 34 118 152 

    

Begeleiders nationale teams (excl. bondscoaches) 4 10 14 

    

Scheidsrechters landelijk niveau 10 60 70 

    

Totaal 53 227 280 
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Bondsbestuur 
J.M.I. Vullers    voorzitter 
A.J.J.C. van Berkel    vice-voorzitter/penningmeester ad interim 
P.J. Huys    secretaris 
J.J.E. America    lid 
 
Bondsbureau 
Mevr. W. Olijhoek    office manager (1,0 fte) 
J.P. van Rijssel    sportcoördinator (1,0 fte) 
J.P.L. Ham    administratief medewerker (0,2 fte) 
Mevr. E. Olijhoek    administratief medewerker (0,1 fte) 
 
Bondscoaches 
T. Hartogs    coach nationaal mannenteam 
D. Livingston    co-coach nationaal mannenteam 
W. v.d. Kraak    coach nationaal vrouwenteam 
Mevr. N.J. Elderhorst    coach nationaal vrouwenteam U18 
Mevr. B.W.J.H. v.d. Linden  coach nationaal vrouwenteam U18 
R. Serviss    coach Jong Oranje U20 + U19 
C. Eimers    coach Jong Oranje U20 + U19 
D. Jurgens    goalie-coach Jong Oranje U20 + U19 
A. Jacobs    coach Jong Oranje U18 + U17 
L. Suarez    coach Jong Oranje U18 + U17 
J. Bruijsten    goalie-coach Jong Oranje U18 + U17 
M. Visschers    coach Jong Oranje U16 + U15 
R. Gallagher    coach Jong Oranje U16 + U15 
 
Competitiecommissie 
J.J.E. America    voorzitter 
J.M.I. Vullers    lid 
P.J. Huys    lid 
 
Scheidsrechterscommissie 
A.J.J.C. van Berkel    voorzitter 
R. Theunissen    vice-voorzitter 
J. Passchier     lid 
A.H. Sijmons     lid 
 
Tuchtcommissie 
Mr. M. Dijkstra    voorzitter 
Mr. G.J.H. Houtzagers  plaatsvervangend voorzitter 
Mr. F.C.T. Dobbelaar   vice-voorzitter 
H.M. Dame    lid 
R.M.U. Jonkmans    lid 
W. Tamboer    lid 
 
Commissie van beroep 
Mr. G.A.F. Brizzi    voorzitter 
Jhr. Mr. P.R. Feith    lid 
Mr. R.P.M.J. Rijppaert  lid 
Mr. A. Leijsen    lid
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College van arbiters 
Lijst A 
Mr. J.A. Boertjes 
Mr. J.C. v.d. Hooft 
Mr. G.J.H. Houtzagers 
Mr. W. van Hulten 
Lijst B 
A.E.Th. Beulink 
J.P.L. Ham 
 
Financiële commissie 
B. Robers    lid 
J.Th.M.C. Ponsioen    lid 
 
Medische commissie 
F. Baarveld    voorzitter 
M. Sanchez Horneros   lid 
 
Commissie geneesmiddelen dispensatie sporter 
F. Kessel    voorzitter 
E. Goedhart     lid 
L. Heere    lid 
H. Vorsteveld     lid 
H. Plemper    lid 
 
Commissie statistiekverwerking 
J. Kerkhof     voorzitter 
R.A. Bruijnesteijn    lid 
Mevr. M.A. Hoogewoning  lid 
J. Loonen     lid 
Mevr. M.B.H. Pepels   lid 
J.M. Ruiter    lid 
Mevr. D. Schumans    lid 
Mevr. R. Schuurman    lid 
R.G.H. Tellers     lid 
 
Werkgroep modernisering opleidingen 
J.P. van Rijssel    voorzitter 
Mevr. E.L. Boelhouwers-Erades lid 
J.N.M. Marcelis    lid 
W.S.C. Zwarthoed    lid 
G. Engelsman    extern lid via NOC*NSF SportAssist 
 


