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1. INLEIDING 
 
In dit activiteitenverslag zijn per beleidsterrein of aandachtsgebied telkens eerst de geplande 
activiteiten uit het jaarplan 2011 weergegeven. Vervolgens worden de gerealiseerde 
activiteiten gepresenteerd. Voor de financiële verslaglegging wordt verwezen naar de 
jaarrekening 2011, 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 2010-2011 (januari-maart); 
- eerste gedeelte van de competities seizoen 2011-2012 (september-december); 
- bijeenkomsten met eredivisie- en eerste divisieclubs over evaluatie, stand van zaken en 

toekomst (hele jaar); 
- voorlichten van spelers en begeleiders uit de eredivisie en eerste divisie over de gevaren 

en gevolgen van dopinggebruik (hele jaar); 
- het laten uitvoeren van dopingcontroles binnen wedstrijdverband in de eredivisie en 

eerste divisie (september-december); 
- deelname winnaar eredivisie seizoen 2010-2011 aan de Continental Cup (september-

december); 
- bijeenkomst coaches, captains, referees eredivisie in het kader van informatie 

spelregels, arbitrage. 
 
Geplande activiteiten overige competities 
- tweede gedeelte competities seizoen 2010-2011 (januari-maart); 
- evaluatie met jeugdclubs seizoen 2010-2011 (mei); 
- evaluatie met tweede en derde divisieclubs seizoen 2010-2011 (mei); 
- evaluatie met ARHL-teams seizoen 2010-2011 (mei); 
- evaluatie met studententeams seizoen 2010-2011 (mei); 
- eerste gedeelte jeugdcompetities 2011-2012 in verschillende leeftijdscategorieën (circa 

60 teams) (oktober-december); 
- eerste gedeelte van de competities 2011-2012 in de tweede, derde en vierde divisie voor 

recreatieve ijshockeyers boven de 18 jaar (circa 30  teams) (oktober-december); 
- eerste gedeelte van ARHL-competitie seizoen 2011-2012 (oktober-december); 
- eerste gedeelte van studentencompetitie seizoen 2011-2012 (oktober-december). 
 
Gerealiseerde activiteiten 
De competities 2010-2011 zijn afgerond en die van 2011-2012 gepland. Met vertegen-
woordigers van teams in de diverse competities zijn evaluatie- en planningsbijeenkomsten 
belegd. 
 
In september 2011 is voor de vijfde keer tussen de landskampioen en de bekerwinnaar van 
het voorgaande seizoen om de Ron Berteling-schaal gespeeld. De Ron Berteling-schaal 
wordt jaarlijks - bij voorkeur - voor aanvang van de competitie gespeeld tussen de 
landskampioen en bekerwinnaar van het afgelopen seizoen. Indien de landskampioen 
dezelfde is als de bekerwinnaar, speelt de landskampioen tegen de verliezer van de 
bekerfinale. De wedstrijd wordt gespeeld op de ijsbaan van de bekerwinnaar of indien de 
wedstrijd wordt gespeeld tussen de landskampioen en de verliezend bekerfinalist, op de 
ijsbaan van laatstgenoemde. In het seizoen 2011-2012 is de Ron Berteling-schaal na winst 
tegen HYS The Hague gewonnen door DESTIL Trappers Tilburg (6-4). 
 
HYS The Hague heeft in oktober 2011 deelgenomen aan groep B in de tweede ronde van de 
2011-2012 IIHF Continental Cup. 
 

Date Time Game Team A  Team B Result Per Period 

21-10-2011 16.00 1 HC Jaca - Turnhout 3 - 7 (1-1,1-5,1-1) 

 20.00 2 Dunaujvaros  - HYS The Hague 1 - 3 (1-1,0-1,0-1) 

22-10-2011 16.00 3 Turnhout - HYS The Hague 5 - 3 (1-0,3-3,1-0) 
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 20.00 4 Dunaujvaros - HC Jaca 7 - 1 (2-1,3-0,2-0) 

23-10-2011 16.00 5 HYS The Hague - HC Jaca 11 - 1 (1-0,3-0,7-1) 

 20.00 6 Turnhout - Dunaujvaros 4 - 9 (1-1,0-5,3-3) 

 

Rk Team GP W OTW OTL L TP GF  GA 

1 Dunaujvarosi Acelbikak (HUN) 3 2 0 0 1 6 17 - 8 

2 HYS The Hague (NED) 3 2 0 0 1 6 17 - 7 

3 White Caps Turnhout (BEL) 3 2 0 0 1 6 16 - 15 

4 HC Jaca (ESP) 3 0 0 0 3 0 5 - 25 

 

ESP – Spanje HUN – Hongarije 

NED – Nederland BEL – België 

 
In 2011 zijn tijdens 5 controlemomenten 20 eredivisiespelers binnen wedstrijdverband door 
de Dopingautoriteit op dopinggebruik gecontroleerd (zie paragraaf 7 voor een totaaloverzicht 
van dopingcontroles in 2011). Een speler is positief op doping getest. 
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Aantal competitieteams NIJB 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 

Eredivisie 9 7 8 9 7 

Eerste divisie 15 13 9 10 7 

Andere divisies volwassenen  
(inclusief studenten) 

54 48 44 47 46 

U21 
(20-, 19-, 18-, 17-jarigen) 

- - 3 - - 

U20 
(19-, 18-, 17-jarigen) 

- - - 3 6 

U17 
(16-, 15-, 14-jarigen) 

11 11 13 11 12 

U14, U13 
(13-, 12-jarigen) 

13 15 15 14 15 

U12, U11 
(11-, 10-jarigen) 

14 13 12 13 13 

U10, U9 (Welpen) 
(9-, 8-jarigen) 

13 14 14 12 12 

U8 (Mini´s) 
(7-jarigen en jonger) 

13 14 13 12 12 

Jeugdrecreanten 7 7 9 6 6 

Totaal 149 142 140 137 136 

 

Kampioenen en bekerwinnaars seizoen 2010-2011 

Eredivisie HYS The Hague 

Bekerwinnaar Eredivisie DESTIL Trappers Tilburg 

Ron Berteling-schaal DESTIL Trappers Tilburg 

Eerste divisie Hys Hokij K.W.M. Racing Den Haag 

Tweede divisie Ugly Faces Heerenveen 

Derde divisie IJCU Dragons Utrecht 3 

ARHL Hijs Hokij Den Haag The Hurricanes 

Studenten Ice Hawks Eindhoven 

U17 Tilburg Trappers U17 

U14 Zoetermeer Panters U14 Blauw 

U14 Challenge Cup Zoetermeer Panters U14 Geel 

U12 Nijmegen Devils U12 

U12 Challenge Cup Zoetermeer Panters U12 Blauw 

Jeugdrecreanten Bantam Heerenveen Flyers JR 

 

 



Nederlandse IJshockey Bond 

Activiteitenverslag 2011 

8  

 

Awards Eredivisie seizoen 2010-2011 

Frans Henrichs Bokaal 
(meest waardevolle Nederlandse speler) 

Peter van Biezen 
DESTIL Trappers Tilburg 

Gobel-De Bruyn Trofee 
(beste doelverdediger) 

Ian Meierdres 
DESTIL Trappers Tilburg 

Wil van Dommelen Trofee 
(beste verdediger) 

Kevin Young 
Kemphanen Eindhoven 

Jack de Heer Trofee 
(topscorer) 

Phil Aucoin 
HYS The Hague 

Bennie Tijnagel Trofee 
(jong talent) 

Ivy van den Heuvel 
Kemphanen Eindhoven 

Wim Kuit Trofee 
(meest waardevolle scheidsrechter) 

Sven Bergman 
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3. TOPSPORT EN TALENTONTWIKKELING 
 
Geplande activiteiten nationaal mannenteam 
- voorbereiding op het 2011 IIHF WK Divisie I groep A in de vorm van trainingen, 

interlands en oefenwedstrijden in Nederland (maart-april); 
- deelname aan het 2011 IIHF WK Divisie I groep A in Boedapest, Hongarije, met als doel 

een plaats bij de eerste twee (april); 
- deelname aan Euro Ice Hockey Challenge-toernooi in tweede of derde internationale 

break; 
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december); 
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik; 
- het laten uitvoeren van dopingcontroles buiten wedstrijdverband. 
 
Geplande activiteiten nationaal vrouwenteam 
- voorbereiding op het 2011 IIHF WK Vrouwen Divisie III in de vorm van trainingen, 

interlands en oefenwedstrijden in Nederland (januari); 
- deelname aan het 2011 IIHF WK Divisie III in Newcastle, Australië met als doel promotie 

naar Divisie II (februari); 
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen op maandagavond (januari-maart, september-

december); 
- maandelijks regionale goalietrainingen (januari-maart en augustus-december); 
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december); 
- deelname aan drie Europese vrouwen toernooien in het kader van de EWHL (januari, 

oktober en november); 
- deelname aan de finale van de Europese vrouwen competitie van de EWHL (februari); 
- voorlichten van de speelsters over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik; 
- het laten uitvoeren van dopingcontroles buiten wedstrijdverband. 

 
Geplande activiteiten Jong Oranje U20 
- deelname aan het 2011 IIHF WK U20 Divisie II groep A in Tallinn, Estland met als doel 

de eerste plaats en promotie naar Divisie I (december 2010); 
- maandelijks regionale goalietrainingen (januari-maart en september-december); 
- selectie Jong Oranje U20 2011-2012 en trainingen via CTO Eindhoven (april-juni); 
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december); 
- deelname van Jong Oranje-goalies aan Dutch Top Goalies in ’s-Hertogenbosch (april-

juni); 
- 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 of -weekenden in binnen- of buitenland (december); 
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik; 
- 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); 
- Hockey Development Camps voor regioteams tijdens schoolvakanties (februari en 

oktober); 
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december); 
- tenminste 8 oefenwedstrijden met U18-selectie (januari-maart en augustus-december); 
- tenminste 4 oefenwedstrijden met U17-selectie (januari-maart en augustus-december); 
- maandelijks regionale goalietrainingen (januari-maart en augustus-december); 
- deelname aan het 2011 IIHF WK U18 Divisie II groep B in Donetsk, Oekraïne met als 

doel de eerste plaats en promotie naar Divisie I (maart); 
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- selectie Jong Oranje U18 + U17 2011-2012 en trainingen via CTO Eindhoven (april-juni); 
- deelname van selecties aan de Summer League in ’s-Hertogenbosch (april-juni); 
- deelname van Jong Oranje-goalies aan Dutch Top Goalies in ’s-Hertogenbosch (april-

juni); 
- deelname van selecties aan het GAVIS-programma in Zoetermeer (mei-augustus); 
- deelname van (deel van) selectie(s) als aparte groep op ijshockeyschool in Duinkerken 

of Zoetermeer (augustus); 
- deelname aan internationaal U18-toernooi in Frankrijk (december); 
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. 
 
Geplande activiteiten Jong Oranje U16 + U15 
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen (januari-maart en september-december); 
- Hockey Development Camps voor regioteams tijdens schoolvakanties (februari en 

oktober); 
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december); 
- tenminste 8 oefenwedstrijden met U16-selectie (januari-maart en augustus-december); 
- tenminste 4 oefenwedstrijden met U15-selectie (januari-maart en augustus-december); 
- maandelijks regionale goalietrainingen (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 2011-2012 en trainingen via CTO Eindhoven (april-juni); 
- deelname aan het IIHF Global Hockey Development Camp voor U16-spelers (juli); 
- deelname van selecties aan de Summer League in ’s-Hertogenbosch (april-juni); 
- deelname van Jong Oranje-goalies aan Dutch Top Goalies in ’s-Hertogenbosch (april-

juni); 
- deelname van selecties aan het GAVIS-programma in Zoetermeer (mei-augustus); 
- deelname van (deel van) selectie(s) als aparte groep op ijshockeyschool in Duinkerken 

of Zoetermeer (augustus); 
- deelname aan internationaal U16-toernooi in Zwitserland (december). 
 
Geplande activiteiten Jong Oranje vrouwen 
- maandelijks centrale (ijs)trainingen op maandagavond (januari-maart, september-

december); 
- maandelijks regionale goalietrainingen (januari-maart en augustus-december); 
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december); 
- deelname aan circa acht (internationale) toernooien (januari-mei en augustus-

september); 
- voorlichten van de speelsters over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. 
 
Geplande overige activiteiten talentontwikkeling 
- continueren participatie in en deelname aan het Centrum voor Topsport en Onderwijs 

(CTO) in Eindhoven (hele jaar); 
- gebruik van het field lab van het CTO Eindhoven voor alle nationale selecties en 

opleidingen; 
- tweede gedeelte seizoen/schooljaar 2010-2011 op het talentcentrum in Tilburg en 

Amsterdam (januari-juni); 
- voorronde IIHF Skills Challenge, die wordt gehouden tijdens de Olympische Jeugd 

Winterspelen in 2012; 
- selectie seizoen/schooljaar 2011-2012 op het talentcentrum in Tilburg en Amsterdam 

(maart-april); 
- deelname Nederlandse deelnemers aan voorselectie IIHF Skills Challenge in Finland. 

(juli); 
- eerste gedeelte seizoen/schooljaar 2011-2012 op het talentcentrum in Tilburg en 

Amsterdam (september-december); 
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- deelname aan het IIHF Global Hockey Development Camp voor teambegeleiders, 
coaches en scheidsrechters (juli); 

- Hockey Development Camps voor jeugdspelers en teambegeleiders van verenigingen 
als combinatie van kaderopleidingen, talentontwikkeling en dienstverlening aan 
verenigingen. 

 
Gerealiseerde activiteiten nationaal mannenteam 
Op zaterdag 12 februari 2011 werd de All Star Game gespeeld tussen het nationale 
mannenteam en een selectie van spelers uit de eredivisie. Hiervoor werd drie keer getraind. 
In april 2011 zijn twee interlands tegen Groot-Brittannië gespeeld, respectievelijk in 
Nottingham (verlies 2-5) en in Hull (verlies 2-7). In de directe voorbereiding op het WK werd 
dertien keer getraind, tijdens het WK negen keer. 

 

Het 2011 IIHF WK Divisie I, groep A vond plaats in april 2011 en werd gehouden in 
Boedapest, Hongarije. Op de wereldranglijst van de IIHF staat het team op plaats 25. 

 

Date Time Game Team A  Team B Result Per Period 

17-04-2011 16.00 1 Spanje - Italië 0 - 2 (0-0,0-1,0-1) 

 19.30 2 Nederland - Hongarije 3 - 7 (0-4,2-1,1-2) 

18-04-2011 16.00 3 Italië - Nederland 3 - 2 (2-1,1-1,0-0) 

 19.30 4 Hongarije - Korea 6 - 3 (3-1,0-0,3-2) 

20-04-2011 16.00 5 Spanje - Nederland 2 - 8 (0-4,0-2,2-2) 

 19.30 6 Italië - Korea 6 - 0 (1-0,2-0,3-0) 

22-04-2011 16.00 7 Nederland - Korea 3 - 6 (1-1,2-4,0-1) 

 19.30 8 Hongarije - Spanje 13 - 1 (5-0,3-0,5-1) 

23-04-2011 16.00 9 Korea - Spanje 2 - 3 (0-1,1-0,1-1,0-1) 

 19.30 10 Italië - Hongarije 4 - 3 (3-1, 0-1,0-1,1-0) 

 
 

Rk Team GP W OTW OTL L TP GDF GF  GA 

1 Italië 4 3 1 0 0 11 +10 15 - 5 

2 Hongarije 4 3 0 1 0 10 +18 29 - 11 

3 Korea 4 1 0 1 2 4 -7 11 - 18 

4 Nederland 4 1 0 0 3 3 -2 16 - 18 

5 Spanje 4 0 1 0 3 2 -19 6 - 25 

 
In november 2011 nam Nederland deel aan het Euro Ice Hockey Challenge-toernooi in 
Sanok, Polen. Tijdens dit toernooi werd vier keer getraind. 
 

Date Time Game Team A  Team B Result Per Period 

11-11-2011 16.00 1 Roemenië - Polen 0 - 9 (0-5,0-2,0-2) 

12-11-2011 20.00 2 Polen - Nederland 5 - 1 (2-1,2-0,1-0) 

13-11-2011 14.00 3 Nederland - Roemenië 4 - 2 (1-0,2-1,1-1) 
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Rk Team GP W OTW OTL L TP GDF GF  GA 

1 Polen 2 2 0 0 0 6 +13 14 - 1 

2 Nederland 2 1 0 0 1 3 -2 5 - 7 

3 Roemenië 2 0 0 0 2 0 -3 13 - 16 

 
De spelers zijn door de teamarts voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopingge-
bruik. In 2011 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. 
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Gerealiseerde activiteiten nationaal vrouwenteam 
In het seizoen 2010-2011 nam het nationale vrouwenteam deel aan de Elite Women´s 
Hockey League. 
 

Date City Team A  Team B Result Per Period 

23-09-2010 Wenen (AUT) Nederland - Vienna Flyers 4 - 3 (1-1,2-1,0-1,1-0) 

24-09-2010 Wenen (AUT) Sabres Vienna - Nederland 5 - 1 (0-0,4-0,1-1) 

25-09-2010 Wenen (AUT) Vienna Flyers - Nederland 4 - 5 (2-3,1-0,1-1,0-1) 

26-09-2010 Planegg (GER) Planegg - Nederland 7 - 1 (1-0,2-1,4-0) 

18-11-2010 Martin (SVK) MHK Martin - Nederland 3 - 1 (1-1,1-0,1-0) 

19-11-2010 Martin (SVK) Nederland - MHK Martin 1 - 2 (0-0,0-2,1-0) 

20-11-2010 Bratislava (SVK) Slovan Bratislava - Nederland 4 - 0 (2-0,1-0,1-0) 

21-11-2010 Bratislava (SVK) Nederland - Slovan Bratislava 1 - 6 (0-1,0-3,1-2) 

11-12-2010 Zoetermeer Nederland - Planegg  3 - 2 (0-1,0-1,2-0,1-0) 

08-01-2011 Zoetermeer Nederland - Sabres Vienna 2 - 5 (1-2,1-3,0-0) 

13-01-2011 Maribor (SLO) HDK Maribor - Nederland 2 - 3 (1-1,0-1,1-1) 

14-01-2011 Maribor (SLO) Nederland - HDK Maribor 6 - 1 (1-0,3-0,2-1) 

15-01-2011 Salzburg (AUT) DEC Salzburg Eagles - Nederland 3 - 5 (2-1,1-1,0-3) 

16-01-2011 Salzurg (AUT) Nederland - DEC Salzburg Eagles 6 - 2 (0-0,2-1,4-1) 

 

AUT – Oostenrijk GER – Duitsland 

SVK – Slowakije SLO - Slovenië 

 
Het 2011 IIHF WK Vrouwen Divisie III vond plaats in februari 2011 en werd gehouden in 
Newcastle, Australië. In de directe voorbereiding op het WK werd drie keer getraind, tijdens 
het WK acht keer. Voorafgaand aan het WK werd een oefenwedstrijd gespeeld tegen 
Australië (verlies 3-4). Op de wereldranglijst van de IIHF staat het team op plaats 22. 
 

Date Time Game Team A  Team B Result Per Period 

01-02-2011 13.00 1 Hongarije - Kroatië 12 - 1 (7-1,2-0,3-0) 

 16.30 2 Slovenië - Nederland 0 - 3 (0-0,0-2,0-1) 

 20.00 3 Australië - België 7 - 1 (1-1,4-0,2-0) 

02-02-2011 13.00 4 Nederland - Kroatië 9 - 0 (1-0,5-0,3-0) 

 16.30 5 België - Hongarije 1 - 9 (1-0,0-2,0-7) 

 20.00 6 Australië - Slovenië 7 - 4 (2-1,3-2,2-1) 

03-02-2011 13.00 7 Nederland - België 13 - 0 (2-0,7-0,4-0) 

 16.30 8 Slovenië - Kroatië 3 - 1 (3-0,0-0,0-1) 

 20.00 9 Australië - Hongarije 1 - 0 (0-0,1-0,0-0) 

05-02-2011 13.00 10 België - Slovenië 1 - 9 (0-3,1-3,0-3) 

 16.30 11 Hongarije - Nederland 2 - 5 (1-1,1-0,0-4) 

 20.00 12 Kroatië - Australië 1 - 5 (1-1,0-1,0-3) 

06-02-2011 13.00 13 Slovenië - Hongarije 3 - 4 (1-0,1-2,1-1,0-1) 
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 16.30 14 Kroatië - België 2 - 0 (1-0,0-0,1-0) 

 20.00 15 Nederland - Australië 3 - 2 
(0-0,1-1,1-1, 
0-0,1-0) 

 
Rank Team GP W OTW OTL L PTS GDF GF:GA 

Rk Team GP W OTW OTL L TP GDF GF  GA 

1 Nederland 5 4 1 0 0 14 +29 33 - 4 

2 Australië 5 4 0 1 0 13 +13 22 - 9 

3 Hongarije 5 2 1 0 2 8 +16 27 - 11 

4 Slovenië 5 2 0 1 2 7 +3 19 - 16 

5 Kroatië 5 1 0 0 4 3 -24 5 - 29 

6 België 5 0 0 0 5 0 -37 3 - 40 

 

Door dit resultaat is het gestelde doel – promotie naar divisie II - behaald. In mei 2011 nam 
het nationale vrouwenteam deel aan het internationale vrouwentoernooi in Cergy, Frankrijk. 
In de voorronde verloor Nederland met 0-8 van Team Canada, won Nederland met 5-1 van 
Grefrath Duitsland, won Nederland met 3-1 van Etoiles de Cergy Frankrijk en won met 3-1 
van Cergy Elite Frankrijk. 
 
In augustus 2011 nam het nationale vrouwenteam deel aan de Womens Summer Cup 2011 
in Brumov, Tsjechië. In de voorronde verloor Nederland met 4-9 van HC Agidel Ufa Rusland, 
verloor Nederland met 3-7 van Slavia Praha Tsjechië en won Nederland met 9-1 van Select 
Future Star. In de finale om plaats 5 en 6 won Nederland met 5-1 van Sabres Vienna 
Oostenrijk. 
 
In september 2011 nam het nationale vrouwenteam deel aan het internationale vrouwen-
toernooi in Grefrath, Duitsland. In de voorronde won Nederland met 11-0 van Darmstadt 
Duitsland, won Nederland met 1-0 van Grefrath Duitsland, won Nederland met 4-2 van 
België. In de finale om plaats 1 en 2 won Nederland met 3-1 van Grefrath Duitsland. 
 
In december 2011 speelde Nederland in Dordrecht een tweetal oefenwedstrijden tegen 
België. Nederland won deze oefenwedstrijden met 9-0 en 8-2. 
 

In 2011 zijn de spelers van het nationale vrouwenteam door een paramedische begeleider 
voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. 
 
In het seizoen 2011-2012 nam het nationale vrouwenteam opnieuw deel aan de Elite 
Women´s Hockey League. 

 

Date City Team A  Team B Result Per Period 

29-10-2011 Zoetermeer Nederland - DEC Salzburg Eagles 1 - 0 (0-0,0-0,1-0) 

30-10-2011 Den Haag Nederland - DEC Salzburg Eagles 5 - 4 (0-1,2-2,3-1) 

03-11-2011 Wenen (AUT) Vienna Flyers - Nederland 5 - 4 (0-1,4-1,1-2) 

04-11-2011 Bratislava (SVK) Slovan Bratislava - Nederland 4 - 0 (1-0,2-0,1-0) 

05-11-2011 Bratislava (SVK) Nederland - Slovan Bratislava 1 - 11 (0-3,0-5,1-3) 

06-11-2011 Wenen (AUT) Sabres Vienna - Nederland 9 - 4 (2-0,7-2,0-2) 

19-01-2012 Geleen Nederland - Pantera Minsk (BLR) 3 - 1 (1-0,2-0,1-1) 
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20-01-2012 Geleen Pantera Minsk (BLR) - Nederland 0 - 3 (0-1,0-1,0-1) 

21-01-2012 Geleen Nederland - Pantera Minsk (BLR) 2 - 1 (1-0,0-0,0-1,1-0) 

22-01-2012 Geleen Pantera Minsk (BLR) - Nederland 1 - 0 (0-0,1-0,0-0) 

04-02-2012 Nijmegen Nederland - Sabres Vienna 1 - 9 (0-3,0-4,1-2) 

05-02-2012 Nijmegen Nederland - Sabres Vienna 2 - 5 (1-1,0-2,1-2) 

18-02-2012 Wenen (AUT) Nederland - Vienna Flyers 1 - 3 (0-1,0-2,1-0) 

19-02-2012 Bratislava (SVK) Slovan Bratislava - Nederland 2 - 0 (0-0,1-0,1-0) 

20-02-2012 Bratislava (SVK) Nederland - Slovan Bratislava 3 - 6 (2-3,1-0,0-3) 

23-02-2012 Wenen (AUT) Nederland - Vienna Flyers 1 - 2 (0-1,1-1,0-0) 

24-02-2012 Wenen (AUT) Vienna Flyers - Nederland 4 - 2 (1-0,2-2,1-0) 

25-02-2012 Salzburg (AUT) Salzburg Eagles - Nederland 2 - 3 (1-0,0-0,1-3) 

26-02-2012 Salzburg (AUT) Salzburg Eagles - Nederland 2 - 4 (0-3,1-0,1-1) 

 

AUT – Oostenrijk BLR – Wit-Rusland 

SVK – Slowakije  
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Gerealiseerde activiteiten Jong Oranje U20 
Ter voorbereiding op het 2011 IIHF WK U20 Divisie II, groep B werd in de periode van 
oktober tot en met december 2010 binnen het CTO-programma veelvuldig getraind, 
waaronder ijs- en krachttrainingen. Tijdens het WK trainde het team zeven keer. 
 
Het 2011 IIHF WK U20 Divisie II, groep B vond plaats in december 2010 en werd gehouden 
in Tallinn, Estland. Op de (jaarlijkse) wereldranglijst van de IIHF staat het U20-team op 
plaats 26. 
 

Date Time Game Team A  Team B Result Per Period 

13-12-2010 13.00 1 IJsland - België 5 - 1 (1-1,1-0,3-0) 

 16.30 2 Spanje - Frankrijk 1 - 8 (0-2,0-2,1-4) 

 20.00 3 Nederland - Estland 5 - 2 (2-2,0-0,3-0) 

14-12-2010 13.00 4 Frankrijk - België 15 - 0 (5-0,5-0,5-0) 

 16.30 5 Nederland - Spanje 3 - 1 (1-0,1-0,1-1) 

 20.00 6 Estland - IJsland 7 - 1 (0-1,4-0,3-0) 

16-12-2010 13.00 7 Nederland - IJsland 5 - 1 (1-1,1-0,3-0) 

 16.30 8 Spanje - België 5 - 2 (2-1,1-0,2-1) 

 20.00 9 Frankrijk - Estland 11 - 0 (4-0,4-0,3-0) 

17-12-2010 13.00 10 België - Nederland 6 - 5 
(2-2,1-1,2-2, 
0-0,1-0) 

 16.30 11 IJsland - Frankrijk 3 - 9 (1-2,0-4,2-3) 

 20.00 12 Estland - Spanje 3 - 4 (1-1,1-1,1-2) 

19-12-2010 13.00 13 Spanje - IJsland 1 - 0 (1-0,0-0,0-0) 

 16.30 14 Frankrijk - Nederland 6 - 1 (4-0,2-1,0-0) 

 20.00 15 België - Estland 8 - 4 (3-0,4-3,1-1) 

 
 

Rk Team GP W OTW OTL L TP GDF GF  GA 

1 Frankrijk 5 5 0 0 0 15 +44 49 - 5 

2 Nederland 5 3 0 1 1 10 +3 19 - 16 

3 Spanje 5 3 0 0 2 9 -4 12 - 16 

4 België 5 1 1 0 3 5 -17 17 - 34 

5 Estland 5 1 0 0 4 3 -13 16 - 29 

6 IJsland 5 1 0 0 4 3 -13 10 - 23 

 
In de zomermaanden is op individuele basis een off-ice-programma afgewerkt. In de periode 
van oktober tot en met december 2011 werd binnen het CTO-programma veelvuldig 
getraind, waaronder ijs- en krachttrainingen. Een keer werd een oefenwedstrijd gespeeld 
tegen Jong Oranje U18 en een keer werd een oefenwedstrijd gespeeld tegen Jong België 
U18. Het 2012 IIHF WK U20 Divisie II, groep A vond plaats in december 2011 en werd 
gehouden in Donetsk, Oekraïne. Tijdens het WK trainde het team acht keer. 
 
In 2011 zijn de spelers van Jong Oranje U20 door een paramedische begeleider voorgelicht 
over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. 
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Gerealiseerde activiteiten Jong Oranje U18+U17 
Vanaf januari 2011 trainde het team iedere week van maandag tot en met donderdag binnen 
het CTO-programma, waaronder dagelijks ijs- en krachttrainingen.  
 
Het 2011 IIHF WK U18 Divisie II, groep B vond plaats in maart/april 2011 en werd gehouden 
in Donetsk, Oekraïne. Jong Oranje U18 staat op plaats 27 van de wereldranglijst van de 
IIHF. 
 

Date Time Game Team A  Team B Result Per Period 

27-03-2011 13.00 1 China - Nederland 1 - 2 (0-1,0-0,1-1) 

 16.30 2 Spanje - Litouwen 3 - 5 (0-2,1-2,2-1) 

 20.00 3 Oekraïne - België 12 - 1 (2-0,7-1,3-0) 

28-03-2011 13.00 4 Litouwen - Nederland 3 - 4 (1-3,2-0,0-1) 

 16.30 5 België - China 4 - 7 (3-3,1-2,0-2) 

 16.30 6 Oekraïne - Spanje 11 - 1 (3-1,4-0,4-0) 

30-03-2011 13.00 7 Litouwen - België 15 - 0 (8-0,5-0,2-0) 

 16.30 8 Spanje - Nederland 1 - 2 (0-1,0-0,1-0,0-1) 

 20.00 9 Oekraïne - China 18 - 1 (4-0,4-1,10-0) 

31-03-2011 13.30 10 België - Spanje 1 - 10 (1-2,0-6,0-2) 

 17.00 11 China - Litouwen 2 - 19 (0-5,0-8,2-6) 

 20.30 12 Nederland - Oekraïne 2 - 4 (2-0,0-2,0-2) 

02-04-2011 12.00 13 Spanje - China 4 - 2 (0-0,3-0,1-2) 

 15.30 14 Nederland - België 9 - 2 (1-0,3-2,5-0) 

 19.00 15 Litouwen - Oekraïne 2 - 6 (0-1,1-3,1-2) 

 
ank Team GP W OTW OTL L PTS GDF GF:GA 

Rk Team GP W OTW OTL L TP GDF GF  GA 

1 Oekraïne 5 5 0 0 0 15 +44 51 - 7 

2 Nederland 5 3 1 0 1 11 +8 19 - 11 

3 Litouwen 5 3 0 0 2 9 +29 44 - 15 

4 Spanje 5 2 0 1 2 7 -2 19 - 21 

5 China 5 1 0 0 4 3 -34 13 - 47 

6 België 5 0 0 0 5 0 -45 8 - 53 

 
Jong Oranje U18 trainde in de periode van april tot en met juni 2011 iedere week van 
maandag tot en met donderdag binnen het CTO-programma. Dit programma bestond 
dagelijks uit ijstrainingen en krachttrainingen. Daarnaast is in de zomermaanden op 
individuele basis een off-ice-programma afgewerkt. Van september tot en met december 
2011 trainde Jong Oranje U18 iedere week van maandag tot en met donderdag binnen het 
CTO-programma, waaronder dagelijks ijs- en krachttrainingen.  
 
Op 9 en 10 november 2011 speelde speelde Jong Oranje U18 een tweetal oefenwedstrijden in 
Chomutov, Tsjechië. Pirati Chomutov U18 won respectievelijk met 6-1 en met 6-3 van Jong 
Oranje U18. Op 11 en 12 november 2011 speelde Jong Oranje U18 een tweetal 
oefenwedstrijden in Karlovy, Tsjechië. Energie Karlovy Vary U18 won respectievelijk met 3-1 
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en 14-3 van Jong Oranje U18. Op 21 november 2011 speelde Jong Oranje U18 een 
oefenwedstrijd tegen Jong Oranje U20 in Eindhoven en verloor deze wedstrijd met 1-4. 
In de periode van 27 tot en met 30 december 2011 heeft Jong Oranje U18 deelgenomen 
aan het 2011 U18 Tournoi International Cadet Elite in Amiens, Frankrijk. Jong Oranje U18 
won met 5-4 van Grenoble Frankrijk U18, Jong Oranje U18 verloor met 5-7 van Frankrijk 
U16, verloor met 2-6 van Rouen Frankrijk U18, won met 15-2 van Reims Frankrijk U18, won 
met 3-2 van Kadan Frankrijk U18 en verloor met 1-3 van Amiens Frankrijk U18. 
 
In 2011 zijn de spelers van Jong Oranje U18+U17 door een paramedische begeleider 
voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik.  
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Gerealiseerde activiteiten Jong Oranje U16+U15 
Jong Oranje U16+U15 doorliep een trainings- en wedstrijdprogramma ter voorbereiding op het 
internationale Audax Chris Verwijst Tilburg U16-toernooi. In de periode van januari tot en met 
maart 2011 werd binnen het CTO-programma getraind, waaronder ijs- en krachttrainingen.  
 
In maart 2011 tijdens het Audax Chris Verwijst Tilburg U16-toernooi verloor Nederland in de 
voorronde met 1-13 van Russ Moscow (Rusland), verloor met 3-7 van Mannheim Jung Adler 
(Duitsland) en verloor met 5-6 van Oostenrijk. In de kruisfinale won het team met 2-0 van 
Groot-Brittannië. In de finale om vijfde en zesde plaats verloor het team met 2-6 van 
Oostenrijk en eindigde daarmee op de zesde plaats. 
 

Rk Team 

1 Mannheim Jung Adler (Duitsland) 

2 Russ Moscow (Rusland) 

3 Hongarije 

4 Belmont Hill School (USA) 

5 Oostenrijk 

6 Nederland 

7 Tilburg Trappers 

8 Groot-Brittannië 

 
Selectie voor Jong Oranje U15 seizoen 2011-2012 vond plaats op basis van meerdere 
selectietrainingen in Eindhoven op donderdagavond in de maanden april tot en met juni 
2011. Daarnaast is in de zomermaanden op individuele basis een off-ice-programma 
afgewerkt. 
 
In de maanden september tot en met december 2011 werd binnen het CTO-programma 
getraind, waaronder ijs- en krachttrainingen. In de periode van 27 tot en met 29 december 
2011 heeft Jong Oranje U16 deelgenomen aan het 2011 Weihnachts juniorentoernooi in 
Romanshorn, Zwitserland. Oost-Zwitserland won met 0-4 van Jong Oranje U16. Bayern 
Duitsland U15 won met 9-1 van Jong Oranje U16. Centraal-Zwitserland U15 won met 4-3 
van Jong Oranje U16 en Zuid-Tirol Italië U15 won met 6-3 van Jong Oranje U16. Jong 
Oranje U16 won met 5-3 van Zwitserland Romande U15. 
 
In 2011 zijn de spelers van Jong Oranje U16+U15 door een paramedische begeleider  
voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik.  
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Gerealiseerde overige activiteiten talentontwikkeling 
 
Talent 2000+ 
In 2011 is het (additionele) talentontwikkelingsprogramma Talent 2000+ zijn elfde seizoen 
ingegaan. In 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 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. 

 

Deelnemers Talent 2000+ 
per locatie 

Deelnemers Talent 2000+ 
per locatie 
in nationale juniorenselecties 

 2011-2012 2010-2011 2011-2012 2010-2011 

Tilburg 26 21 8 17 

Amsterdam - - - - 

Totaal 26 21 8 17 

 
IIHF Global Hockey Development Camp 
Van 3 juli tot en met 9 juli 2011 organiseerde de International Ice Hockey Federation (IIHF) 
het 2011 IIHF Global Hockey Development Camp (HDC). Dit kamp vond plaats in Vierumäki, 
Finland. Een kleine 400 deelnemers uit 50 landen namen deel aan 16 verschillende 
programma's, zoals het Game Official-programma, het Learn to Play instructor-programma, 
het coachprogramma, het teammanagers-programma, het Equipment manager-programma, 
en een trainings- en wedstrijdprogramma voor spelers geboren in 1996. De spelers worden 
verdeeld over acht internationaal samengestelde teams. Een speciaal programma tijdens 
het HDC was de IIHF Skills Challenge kwalificatie voor de Jeugd Olympische Spelen 2012. 
28 Landen mochten hiervoor een jongen geboren in 1996 en een meisje geboren in 1994 
afvaardigen. Dit jaar was Nederland vertegenwoordigd met 9 deelnemers.  
 
Nederlandse spelers (geboren in 1996)  
Mark de Vogel (G, Leiden Lions), Jordy Verkiel (D, Tilburg Trappers), Joey Beeren (F, 
Tilburg Trappers) en Justin Evers (F, Utrecht Dragons). De Nederlandse deelnemer aan de 
Skills Challenge voor meisjes geboren in 1994 is Julie Zwarthoed (Smoke Eaters Geleen) en 
de Nederlandse deelnemer voor de jongens geboren in 1996 is Guus Simons (Tilburg 
Trappers).  
 
Overige Nederlandse deelnemers  
Rody Jacobs (coach van een team), Louis Beelen (Game Official). Namens de IIHF 
Development Committee nam Hans van Rijssel als IIHF Learn to Play instructor deel aan het 
kamp. 
  
Van 6 juli tot 10 juli 2011 hebben de kwalificaties plaatsgevonden van de International Ice 
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Hockey Federation (IIHF) voor de Jeugd Olympische Winterspelen voor het onderdeel 
ijshockey Skills Challenge in Vierumäki, Finland. Tijdens deze kwalificaties hebben de beide 
Nederlandse deelnemers de limieten gehaald door zich te plaatsen bij de beste 15 en zich 
hiermee gekwalificeerd voor het onderdeel ijshockey Skills Challenge van de Jeugd 
Olympische Winterspelen in 2012. Voor de vrouwen is gekwalificeerd: Julie Zwarthoed, die 
zich bij de vrouwen kwalificeerde op de achtste plaats. Voor de mannen is gekwalificeerd: 
Guus Simons, die zich bij de mannen kwalificeerde op de tiende plaats.
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Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Eindhoven 
De CTO-talentontwikkeling wordt aangestuurd door de NIJB. Leidend voor het 
talentontwikkelingsbeleid van de NIJB zijn de regels en richtlijnen van NOC*NSF, zoals 
opgesteld in het Masterplan Talentontwikkeling 2006-2010, waarbij de accenten liggen op 
versterking van de meerjarenopleidingsprogramma’s en verbetering van de infrastructuur 
door CTO’s en regionale talentontwikkeling. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de 
andere sportbonden, die zijn aangesloten bij het CTO Eindhoven, op zowel sporttechnische 
zaken als operationele zaken. De professionele uitvoering ligt in handen van de 
sportcoördinator en de twee fulltime talentcoaches. De verenigingen, locale talentcentra en 
nationale selecties sluiten aan op de programma’s. 
 
Het vertrekpunt voor de NIJB is het LTAD-model (Long Therm Athlete Development Model), 
op basis waarvan een meerjarenopleidingsprogramma (MOP) is ontwikkeld, gericht op de 
ontwikkeling van topijshockeyer beginnend bij de basis in de vereniging. Dit 
meerjarenopleidingsprogramma krijgt vorm binnen het CTO Eindhoven en gaat uitgerold 
worden naar de verenigingen en regionale talentcentra in oprichting teneinde talenten in een 
vroeg stadium te kunnen herkennen en begeleiden. 
 
Bij het CTO Eindhoven zijn momenteel de volgende sportbonden aangesloten: Koninklijke 
Nederlandse Zwembond (KNZB), Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), Judo 
Bond Nederland (JBN), Koninklijke Nederlandse Base- en Softball Bond (KNBSB), 
Nederlandse IJshockey Bond (NIJB) en Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging (NKBV). 
 
Het CTO Eindhoven wordt op een fantastische wijze door de Gemeente Eindhoven 
gefaciliteerd, niet alleen door het beschikbaar stellen van financiële middelen en 
menskracht, maar onder andere ook door het beschikbaar stellen van accommodaties, 
kantoorruimtes, studeerruimtes, vaste kleedruimtes, droogruimtes en lockers. 
 
De CTO’ers trainen 2 maal dagelijks op of buiten het ijs, wonen in Eindhoven en studeren in 
Eindhoven. Daarnaast krijgt de groep begeleiding op gebied van voeding, (para)medisch, 
sporttechnisch, sociaal maatschappelijk en overige randvoorwaarden die nodig zijn om te 
kunnen ontwikkelen naar het hoogste niveau. 
 

Deelnemers CTO-ijshockey 
 

Deelnemers CTO-ijshockey 
in nationale juniorenselecties 

2011-2012 2010-2011 2011-2012 2010-2011 

28 30 24 29 

 
De talentcoaches van het CTO-ijshockey hebben een bijdrage geleverd aan het 
(maandelijkse) CTO-coachoverleg (waaraan de talentcoaches van alle binnen het CTO 
gehuisveste sporten deelnemen) en daar veel informatie en kennis gekregen om hun eigen 
fulltime trainingsprogramma nog beter in te vullen. 
 
CTO Eindhoven heeft Mark Meijer aangesteld als CTO-coördinator. Hij is voor alle CTO-
partners het belangrijkste aanspreekpunt en op de hoogte van alles wat er speelt in het 
topsportcentrum. Mark onderhoudt de contacten met bonden en partners van het CTO. Ook 
realiseert hij de benodigde faciliteiten, regelt zaken als huisvesting en zorgt voor de 
afstemming van het gebruik van de accommodaties. Daarnaast is er onderlinge uitwisseling 
van kennis en ervaring met andere CTO's.  
 
CTO Eindhoven werkt samen met Olympisch Netwerk Brabant. Olympisch Netwerk Brabant 
(ONB) is hét loket voor sporters en hun ouders. ONB vervult richting hen een advies- en 
verwijsfunctie. Op alle vragen die spelen rondom de sport zoals, onderwijs, huisvesting, 
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fondsen/subsidies, fiscale zaken, het combineren van onderwijs/maatschappelijke loopbaan 
en sport, (para)medische begeleiding, behalen van een rijbewijs, etcetera, heeft ONB voor 
de sporter het antwoord of kan doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie. 
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4. KADERBELEID 

 

Geplande activiteiten 
- aanbieden opleiding Sportleider 1-4 (hele jaar); 
- 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 en teammanagers nationale teams tijdens coachplatform (hele 

jaar); 
- brainstormsessie(s) tijdens de coachplatforms m.b.t. toekomst Nederlandse ijshockey; 
- gebruik van het materiaal beschikbaar via de website “IIHF Hockey Centre”. 

 
Gerealiseerde activiteiten 
In de nieuwe opleidingen wordt uitgegaan van de competenties van de cursisten. Dat wil 
zeggen in hoeverre is iemand in staat om een taak onder verschillende omstandigheden in 
de reële werkelijkheid uit te voeren en tot de gewenste resultaten te komen. Oftewel, iemand 
met ervaring kan eerder de proeve van bekwaamheid (PvB, voorheen het examen) doen en 
hoeft minder lessen te volgen. De opleidingen voor IJshockey Sportleider zijn uitgebreid met 
de opleiding IJshockey Sportleider 1 en IJshockey Sportleider 2. De PvB’s van IJshockey 
Sportleider 3 en 4 voor het Coachen zijn uitgebreid met praktijktoetsen voor het coachen van 
een wedstrijd. 
 
De Proeven van Bekwaamheid (PvB) van de IJshockey Sportleider opleidingen bestaan uit 
het opbouwen van een zogenaamd portfolio en/of praktijkopdrachten. Een portfolio is een 
verzameling van gegevens, materialen en documenten (bestanden), waarmee de deelnemer 
zijn of haar competenties aantoont. De portfolio kan bestaan uit authentieke materialen, 
reacties van derden en/of een zelfreflectie van de deelnemer en dergelijke. Op de service-
pagina van de website van de NIJB zijn de opdrachten voor de proeven van bekwaamheid 
(PvB) te downloaden. 
 
Ook het seizoen 2011-2012 konden de nieuwe ijshockeyopleidingen worden gevolgd. Dit 
seizoen zijn opleidingen van start gegaan in Geleen, Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en 
Tilburg. Geïnteresseerden kunnen zich via hun ijshockeyvereniging inschrijven. De 
opleidingen zullen, zoals ook in het verleden, lokaal of regionaal worden georganiseerd. 
Daarvoor zijn onder andere praktijkbegeleiders opgeleid, die de cursisten lokaal kunnen 
begeleiden bij het opdoen van hun praktijkervaring en het opbouwen van hun portfolio. 
 
In 2011 hebben 32 personen het diploma IJshockey Sportleider 1 gehaald, 16 personen het 
diploma IJshockey Sportleider 2, 11 personen het diploma IJshockey Sportleider 3 en 4 
personen het diploma IJshockey Sportleider 4. 
 
In 2011 zijn coaches en teammanagers van de nationale teams tijdens coachplatforms 
bijgeschoold en bijeengekomen om te brainstormen over de toekomst van het Nederlandse 
ijshockey. 
 
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. Tijdens het 
scheidsrechtersweekend in Eindhoven, traditioneel voor aanvang van het seizoen, is een 
landelijke bijscholing voor NIJB-scheidsrechters georganiseerd. In de maanden januari, 
februari en maart 2011 hebben in Amsterdam, Dordrecht, Enschede, Geleen, Groningen, 
Heerenveen, ’s-Hertogenbosch, Hoorn, Nijmegen, Tilburg en Utrecht lokale (bijscholings-
)cursussen plaatsgevonden voor (club-)scheidsrechters. In de maanden oktober, november 
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en december 2011 hebben in Amsterdam, Den Haag, ’s-Hertogenbosch Tilburg, Geleen en 
Hoorn lokale (bijscholings)cursussen plaatsgevonden voor (club-)scheidsrechters. In de 
maanden oktober en november 2011 is in Amsterdam een beginnerscursus en een 
gevorderdencursus gehouden. In november 2011 heeft Stanislav Nazarov in Nieuwegein 
een mentale weerbaarheidstraining gegeven. In december 2011 heeft Peter Strikwerda van 
de Academie voor Sportkader (ASK) in Nieuwegein de supervisorsopleiding level II gegeven. 
Vanaf het seizoen 2009-2010 zijn de bijeenkomsten voor U14-spelers en hun ouders om de 
kennis van spelregels te verhogen en om een bijdrage te leveren aan fair play & respect 
conform het sportreglement verplicht. In Amsterdam, Geleen, Groningen, Heerenveen, ’s-
Hertogenbosch, Tilburg en Zoetermeer hebben in september en oktober 2011 
informatiebijeenkomsten plaatsgevonden voor U14-spelers en hun ouders. Scheidsrechters, 
coördinatoren en/of supervisors hebben als inleider gefungeerd op deze bijeenkomsten. De 
NIJB heeft hiervoor een standaardpresentatie (met videomateriaal) ontwikkeld. Verder heeft 
Guus Sijmons, lid van de scheidsrechterscommissie, tezamen met de sportcoördinator in het 
kader van de kwalificatiestructuur arbitrage gewerkt aan de modernisering van de 
opleidingen. 
 
In Den Haag zijn 8 bench-officials opgeleid, waarvan 1 bench-official ging voor een 
opfriscursus. In Amsterdam zijn 11 bench-officials opgeleid. In ‘s-Hertogenbosch zijn 8 
bench-officials opgeleid. In Dordrecht zijn 15 bench-officials opgeleid. 

 
De IIHF heeft de website IIHF Hockey Centre

1
 gelanceerd met informatie voor team-

begeleiders en officials over trainingsprogramma’s, opleidingsprogramma’s, presentaties van 
IIHF-congressen, recruitment programma,  programma’s Hockey Development Camps, 
compleet met videoprogramma’s.

                                                 
1

 Zie http://www.hockeycentre.org. 
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5. DIENSTVERLENING AAN VERENIGINGEN 
 
Geplande activiteiten 
- ontwikkelen “functieboek” met functieomschrijvingen verenigingkader (januari-juni); 
- uitvoering Masterplan Arbitrage (hele jaar); 
- uitvoering projectplan Samen voor Sportiviteit en Respect (hele jaar). 
- uitvoering U14-bijeenkomsten (spelregels / Fair Play & Respect); 
- werving spelers, teambegeleiders en clubbestuurders met gebruik van de internationale 

promotieprogramma’s “Recruitment Program” en “Ice Hockey is for me” van de 
International Ice Hockey Federation (IIHF); 

- brainstormsessie(s) met betrekking tot toekomst Nederlandse ijshockey. 
 
Gerealiseerde activiteiten 
Het project Verenigingskader is wegens gebrek aan menskracht en middelen niet 
uitgevoerd.  
 
De uitvoer van het Masterplan Arbitrage ging in 2011 het laatste subsidiejaar in. Zie 
paragraaf 6 voor een beschrijving van de in 2011 gerealiseerde activiteiten. 

 

In het programma "Samen voor Sportiviteit en Respect" werken sinds 2009 11 sportbonden 
samen met NOC*NSF om het onwenselijke gedrag op en rond het veld aan te pakken en 
een bijdrage te leveren aan de bevordering van Sportiviteit & Respect in de sport. In 2010 
hebben de sportbonden het Manifest ondertekend. Daarnaast presenteerden de bonden hun 
actieplannen, waarmee ze de komende jaren concrete invulling aan het thema sportiviteit en 
respect gaan geven. Sinds dat moment heeft men zaken ontwikkeld als de Basismodule 
Sportief Besturen en het Generiek Leertraject Sportiviteit en Respect. Men is nog bezig met 
een cursus Weerbaarheid. Het Mulier Instituut heeft een Imago-onderzoek van de diverse 
sporten gedaan, een Analyserapport over Spel- en Gedragsregels uitgegeven, en is nu 
bezig met een onderzoek naar Ongewenst Gedrag binnen verenigingen. Ook zijn er in 
diverse plaatsen theatervoorstellingen "Positief Coachen" geweest, en er volgen er nog 
meer. Het programma SSR eindigt in 2012, maar de producten en acties zullen ook in de 
komende jaren hun nut bewijzen en uitgevoerd worden. In het kader van de campagne 
Sportiviteit & Respect heeft de NIJB posters en boardingstickers ontwikkeld. 
 
De uitvoer van U14-bijeenkomsten in het kader van spelregelkennis en Fair Play & Respect 
heeft vervolg gekregen. 
 

De NIJB heeft in samenwerking met de IIHF eind 2010 
materialen ontwikkeld (vertaald) ten behoeve van het nieuwe 
ledenwervingsprogramma (ouderbrochure, folder, 
handleidingen, interactieve video). Daarnaast is de NIJB door 
de IIHF ondersteund bij het implementeren van dit 
wervingsprogramma tijdens de Dag van het ijshockey op 12 
februari 2011. De IIHF zal eveneens ondersteuning bieden bij 
de Regional Hockey Development Camps. De regionale 
ijshockeykampen zijn een onderdeel van ontwikkeling en 
verenigingsondersteuning door de NIJB. Het doel is om de 
clubs te ondersteunen bij het verbeteren van de vaardigheden 
van spelers, coaches, teambegeleiders en (club)scheids-
rechters. Een ander belangrijk component van de ijshockey-
kampen is het samensmelten van teams en officials in de 
geest van samenwerking. 
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Het bondsbestuur van de NIJB heeft het plan om een audit bij de clubs te gaan houden, 
waarbij de sterktes en zwaktes en daarbij best practices in kaart zullen worden gebracht. 
Clubs kunnen van elkaar leren. 
 
In het kader van verenigingsondersteuning – met funding in het kader van development 
assistance door de IIHF als resultaat van de audit door de IIHF in 2010 - zijn in oktober 2011 
een tweetal Hockey Development Camps (HDC’s) georganiseerd, respectievelijk in 
Eindhoven en Nijmegen. 
 
In het kader van onderzoek en implementatie op het gebied van Social Media heeft een 
student van de SPECO Tilburg een onderzoek verricht voor de NIJB naar de mogelijkheden 
van Social Media op de gebieden van werving van leden en supporters. 
 
In het kader van verenigingsondersteuning is de service-pagina op de website van de NIJB  
toegevoegd. De service-pagina op de website van de NIJB biedt onder andere de volgende 
onderwerpen: pestprotocol, oplossingenboek (blessure), seksuele intimidatie, fair play & 
respect, opleidingen en Anti doping.  
 
Zie paragraaf 11 voor een beschrijving van de brainstormsessies met betrekking tot de 
toekomst van het Nederlandse ijshockey. 
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6. SCHEIDSRECHTERSZAKEN 
 
Geplande activiteiten 
- uitvoering Masterplan Arbitrage (hele jaar); 
- uitwisseling van scheidsrechters met Groot-Brittannië en/of Duitsland. 
 
Gerealiseerde activiteiten 
Samen met NOC*NSF is in 2011 met de andere sportbonden verder 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 scheidsrechters-
commissie, deel uit van zowel de werkgroep Organisatie als de werkgroep Behoud. Hij wordt 
daarbij ondersteund of vervangen door Guus Sijmons, lid van de scheidsrechterscommissie. 
 
Evenals de seizoenen 2006-2007 (Johnathan Morrison), 2007-2008 (Patrick Britt), 2008-
2009 (Paul DePuydt) en 2009-2010 (Jeremy Hutchins) had de NIJB tijdens het seizoen 
2010-2011 (Jeremy Hutchins) in het kader van het Masterplan Arbitrage een Amerikaanse 
scheidsrechtersopleider in dienst. Deze scheidsrechtersopleider heeft een groot aantal van 
de onder gerealiseerde activiteiten kaderbeleid genoemde scheidsrechtersopleidingen en 
bijscholingen verzorgd. 
 
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. De NIJB 
heeft voor het opstellen van een lokaal arbitrageplan een blauwdruk opgesteld. Deze 
blauwdruk kan worden gedownload vanaf de website van de NIJB. 

 
Ten behoeve van kwaliteitsbewaking van de arbitrage bij U17-wedstrijden worden deze 
wedstrijden bemand door de scheidsrechterscommissie met één NIJB-scheidsrechter en 
één clubscheidsrechter, die hiervoor speciaal door de club bij de NIJB is aangemeld. 
 
Vanaf het seizoen 2009-2010 zijn de bijeenkomsten voor U14-spelers en hun ouders om de 
kennis van spelregels te verhogen en om een bijdrage te leveren aan fair play & respect 
conform het sportreglement verplicht. De verantwoordelijkheid van de organisatie hiervan lag 
bij de vereniging, de NIJB zorgde voor een inleider. 
 

Vanaf het seizoen 2011-2012 heeft Ruud van Baast zitting in de scheidsrechterscommissie. 
 
De volgende Nederlandse scheidsrechters kregen voor het seizoen 2011-2012 van de IIHF 
een internationale licentie: Sven Bergman, Jean-Paul de Brabander, Martin de Wilde en 
Debby Hengst (F). De volgende Nederlandse scheidsrechters kregen de licentie van IIHF-
linesman: Louis Beelen, Jeroen van den Berg, Jeroen Hesselberth, Jos Korte, Joep 
Leermakers, Ramon Sterkens, Gert-Jan Zigterman, Louis Robbe, Vivienne Brekelmans (F), 
Senovwa Mollen (F) en Bianca Schipper (F). 
 
Acht Nederlandse scheidsrechters zijn door de IIHF ingezet op 10 WK’s of andere 
evenementen. Arnoud van Berkel was op een WK actief als IIHF-supervisor.  
  



Nederlandse IJshockey Bond 

Activiteitenverslag 2011 

29  

 

Internationale scheidsrechtersaanwijzingen in 2011 

Vivienne Brekelmans WWIV Reykjavik IJsland 

Jean-Paul de Brabander WM18IB Maribor Slovenië 

Debby Hengst WWI Ravensburg Duitsland 

Debby Hengst WW18 Dmitrov Rusland 

Jos Korte WWIII Kaapstad Zuid-Afrika 

Joep Leermakers WMIIA Melbourne Australië 

Senovwa Mollen WM18I Dmitrov Rusland 

Senovwa Mollen EWCC-SF Praag Tsjechië 

Bianca Schipper WW Zurich/Winterthur Zwitserland 

Ruud van Baast WMIA Kiev Oekraïne 

Arnoud van Berkel WMIA Kiev  Oekraïne 
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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 2011 zijn via de website van Dopingautoriteit onder andere de volgende uploads 
beschikbaar: Dopinglijst per januari 2011 - Lijst van verboden stoffen en middelen per 
januari 2011 - Lijst van toegestane middelen per januari 2010. 
 
Via de servicepagina van de website van de NIJB is een interactieve cursus Anti-Doping (E-
learning module) van de IIHF te vinden. Via de servicepagina is eveneens informatie en een 
informatiefolder te vinden van de Green Puck Campaign van de IIHF. 
 
In 2011 hebben binnen de NIJB in totaal 5 controles binnen wedstrijdverband 
plaatsgevonden en 1 controle buiten wedstrijdverband. 
 

Dopingcontroles 2011 Aantal controlemomenten Aantal controles 

Eredivisie  
Binnen wedstrijdverband 

5 20 

Nationaal vrouwenteam 
Buiten wedstrijdverband 

1 5 

Totaal 6 25 
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8. ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN 
 
Geplande activiteiten 
- organisatie bekerfinale eredivisie in Tilburg (januari); 
- organisatie All Star Game in Eindhoven (februari); 
- organisatie finale North Sea Cup eredivisie in Den Haag (februari); 
- organisatie Dag van het ijshockey (informatief, educatief, ondersteunend). 
 
Gerealiseerde activiteiten 
De bekerfinale die plaatsvond in januari in Tilburg was met ruim 2.500 bezoekers 
uitverkocht. De wedstrijd werd gespeeld tussen HYS The Hague en DESTIL Trappers 
Tilburg en gewonnen door Tilburg met 3-6. 
 
Er werd wederom invulling gegeven aan de uitdrukkelijke wens van de eredivisie en de 
ijshockeysupporters om tot meerdere evenementen te komen. Dit is gerealiseerd middels de 
All Star Game, een wedstrijd tussen het nationale mannenteam en een samenstelling van 
importspelers uit de eredivisie. Buiten de positieve binding met supporters, het invullen van 
een bepaalde maatschappelijke verantwoording doordat de opbrengsten in relatie werden 
gebracht met een maatschappelijk doel, heeft het ook bij de importspelers een duidelijk 
signaal van waardering. Zij beschouwen het als een eer om voor de All Stars uit te mogen 
komen en daarmee samen iets terug te kunnen en mogen doen voor de NIJB en de fans. 
 
De finale om de North Sea Cup die plaatsvond in februari in Den Haag werd door 2.600 
bezoekers bezocht. De wedstrijd werd gespeeld tussen HYS The Hague en DESTIL 
Trappers Tilburg en gewonnen door Den Haag met 5-4. 
 
In februari 2011 werd de 'Dag van het ijshockey' georganiseerd op de dag van de All Star 
Game. De NIJB bood alle coaches, managers, bestuursleden, coaches en trainers een 
interessant programma onder het motto 'van, voor en door verenigingen'. Prominente gast 
was Darryl Easson, IIHF sport development manager, die speciaal naar Nederland was 
gekomen om het IIHF recruitment program te introduceren. Naast materialen zoals 
wervingsprogramma, ouderbrochure, flyer, sticker, interactieve video (allemaal in het 
Nederlands vertaald en de eerste 3 genoemde items ook in grote aantallen in vierkleuren 
druk aan clubs beschikbaar gesteld) verzorgde Darryl presentaties en ijstrainingen. Het 
theoretische gedeelte werd bijgewoond door ongeveer 70 personen. De trainingen werden 
bijgewoond door een dertigtal welpen en mini’s van Kemphanen Eindhoven en een veertigtal 
vriendjes en vriendinnetjes, die in de gelegenheid werden gesteld om ijshockey eens te 
proberen. Ook hun ouders waren aanwezig. Zij kregen na afloop van de trainingen ook nog 
uitleg van Darryl waarom hun kinderen nu juist voor de ijshockeysport moesten kiezen. De 
IIHF geeft met het programma aan dat je als club actief nieuwe leden moet gaan werven; in 
deze moderne tijd komen de leden niet aanwaaien. 'Partnership for progress' is het motto 
van de IIHF, maar ook van de NIJB. De overkoepelende organisaties bieden aangesloten 
clubs de helpende hand, maar een actieve, organiserende en initiatiefrijke houding van de 
club is vereist. Dat geldt niet enkel voor de werving, maar ook voor behoud (zorg voor 
kwaliteit én plezier). De presentaties van Darryl en de materialen van de IIHF zijn terug te 
vinden op de servicepagina op de NIJB-site. Ook kruisbestuiving tussen de verenigingen 
kan clubs ideeën opleveren om kwantiteit en kwaliteit van hun spelersmateriaal én kader te 
verhogen. Theo van Gerwen (Tilburg Trappers), Paul Vincent (Heerenveen Flyers), Oscar 
Boesenach (Zoetermeer Panters), Guido Prinssen (Leiden Lions) en Robb Serviss (CTO) 
leverden hun bijdrage aan de diverse sessies. Ook deze presentaties zijn terug te vinden op 
de servicepagina op de NIJB-site. De NIJB gaf ook een kijkje in de keuken. Onlangs werd 
de organisatie (evenals die van andere landen) doorgelicht door de IIHF. De NIJB kwam 
daarbij meer dan uitmuntend uit de bus. Dat er nog punten voor verbetering vatbaar zijn, dat 
is duidelijk. In de middag was er aandacht voor het arbitrageplan gepresenteerd door 
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Yolande Brada - Umpire projects, die de zaal vertelde over het belang van een goed (club-) 
scheidsrechterskorps. Opleiding, begeleiding en bescherming waren de kernwoorden. 
Yolande gaf aan dat het een must is voor clubs om een lokaal arbitrageplan samen te 
stellen. De NIJB stelt hiervoor de verenigingen een sjabloon beschikbaar. Marijke Fleuren 
(KNHB en projectmanager sportoverstijgende campagne Samen voor Sportiviteit en 
Respect) gaf het startsein voor de nieuwe NIJB-campagne. Marijke gaf aan dat Sportiviteit 
en Respect bij de bestuurder begint; deze moet niet enkel het goede voorbeeld geven, maar 
tevens (pro)actief handelen. Binnenkort wordt door de 11 samenwerkende nationale 
sportbonden een programma gepresenteerd dat specifiek gericht is op bestuurders. De 
laatste sessie van de dag werd al brainstormend doorgebracht over bijvoorbeeld 
leeftijdsklassen junioren, competitie-indeling junioren, een extra divisie waar body checken 
geoorloofd is en verenigingsondersteuning. De dag werd (na de door de NIJB aangeboden 
maaltijd) afgesloten met een gezamenlijk bezoek aan de All Star Game. 
  
Tijdens het IIHF-congres in Zwitserland in 2011 heeft de NIJB met succes de organisatie voor 
het 2012 IIHF Ice Hockey U18 World Championship Division II Group A binnen weten te halen.  
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9. MARKTAANDEEL 
 
Geplande activiteiten 
- ontwikkelen en aanbieden extra diensten via nijb.nl (hele jaar). 
 
Gerealiseerde activiteiten 
WebDesign Tilburg heeft een eenvoudig te onderhouden portal ten behoeve van de 
eredivisie en de nationale teams opgesteld en heeft ook gezorgd voor de instructie richting 
clubs. Daarnaast geeft de portal commerciële mogelijkheden, die in de officiële website van 
de NIJB niet ter beschikking staan. Technisch is de omgeving erop ingericht dat clubs de 
keuze kunnen maken om hun eigen website volledig te integreren. 
 

  
 



Nederlandse IJshockey Bond 

Activiteitenverslag 2011 

34  

10. PUBLIC RELATIONS EN MARKETING 
 
Geplande activiteiten 
- wekelijkse TV-uitzendingen van 30 minuten van de eredivisie bij een vrij in Nederland te 

ontvangen broadcoaster (januari-maart); 
- lokale TV-uitzendingen bij evenementen van de NIJB; 
- samenwerking met Red Bull Crashed Ice, waarvan de finale plaatsvindt op de Cauberg 

in Valkenburg op 5 februari 2011; 
- vermarkten bekerfinale 2011-2012 (september-december). 
 
Gerealiseerde activiteiten 
Ook in het seizoen 2010-2011 is er een aantal televisieuitzendingen geweest met aandacht 
voor de eredivisie ijshockey. 
 
Lion Stone was gedurende de eerste helft van 2011 helmsponsor van de eredivisie-
scheidsrechters van de NIJB. Computerfabrikant Acer heeft het sponsorcontract met de 
NIJB verlengd. Het bedrijf voert reclame op de broeken van de scheidsrechters in de 
eredivisie tot medio 2012. Ook de firma Van de Wijgert (veilig werken) ondersteunt de NIJB 
financieel middels een 3-jarig sponsorcontract. In ruil hiervoor is hun reclame op de 
scheidsrechtersshirts aangeboden. Matthews Teamwear is kledingsponsor van de nationale 
teams. 
 
In de tweede helft van 2011 is het 2012 IIHF Ice Hockey U18 World Championship Division 
II Group A en de bekerfinale 2011-2012 vermarkt. 
 
In het kader van publieke en mediabelangstelling voor (top)ijshockey is Ron aan de Stegge 
als onderzoeker aangetrokken. Ron aan de Stegge heeft onderzoek voor de NIJB verricht 
naar de mogelijkheden van public relations en marketing binnen de NIJB en zijn bevindingen 
en adviezen aan de NIJB gerapporteerd. 
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11. ORGANISATIEONTWIKKELING 
 
Geplande activiteiten 
- uitvoeren van het organisatieontwikkelingsplan (hele jaar). 
 
Gerealiseerde activiteiten 
In 2009 is de NIJB een samenwerking aangegaan met het Centrum voor Topsport en 
Onderwijs (CTO) in Eindhoven (zie paragraaf 3), waardoor de topsportprogramma’s, 
talentontwikkeling, kaderbeleid en dienstverlening aan verenigingen een bredere invulling 
krijgen (zie paragrafen 3, 4 en 5). 
 
Aan de hand van een zelfevaluatie, een audit van de IIHF, een analyse van een Commissie 
van Goede Diensten en diverse contacten met NOC*NSF heeft het bestuur van de NIJB 
begin 2011 besloten om het (meerjaren)beleid, de organisatie- en communicatiestructuur en 
de financiële positie tussentijds tegen het licht te houden. Hiertoe zijn drie breed 
samengestelde werkgroepen/denktanks geformeerd rond de thema’s Top-ijshockey, 
Breedte-ijshockey en Organisatie-ontwikkeling en hebben in mei en juni van 2011 een reeks 
van werkgroepsessies met een gezamenlijke slotsessie plaatsgevonden. Met de opbrengst 
van deze drie werkgroepen heeft het NIJB-bestuur vernieuwde meerjaren-actielijnen richting 
2014 geformuleerd en ter besluitvorming voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering 
(november 2011). 
 
Nadat bekend was dat enerzijds het bestuurslid Finance formeel af zou treden en de 
voorzitter in maart 2011 had aangegeven de functie als voorzitter te willen neerleggen, is in 
diverse bijeenkomsten aangegeven voor welke posities kandidaten werden gezocht. Na het 
uitblijven van kandidaten uit of via eigen geledingen, is in diverse bijeenkomsten 
aangekondigd en eveneens gepubliceerd via de website van de NIJB, dat er bemiddeling 
van NOC*NSF, de firma Sport & Zaken en de firma Partners@Work werd ingeroepen om tot 
competente bestuurskandidaten te komen. Hierbij uitgaande van de dan actuele vacatures 
en de in de algemene ledenvergadering van 29 november 2010 goedgekeurde 
bestuurdersprofielen. De vacatures zijn in de zomer 2011 gepubliceerd op de site van Sport 
& Zaken. Het betrof de volgende posities: Bestuurslid Finance, Bestuurslid PR & Marketing 
en het voorzitterschap. De organisatie Partners@Work heeft begin september een aantal 
kandidaten aangeleverd op basis van een match gemaakt tussen hun database en de 
behoeften zoals aangegeven vanuit de NIJB. De activiteiten hebben geleid tot een 6-tal 
kandidaten en met alle kandidaten werden gesprekken gevoerd. Hierbij werd het beleidsplan 
voor de nieuwe werkorganisatie, zoals in samenspraak met een ruime afvaardiging vanuit de 
leden werd opgesteld, meegenomen. Op basis daarvan heeft een toetsing plaatsgevonden 
op de bereidheid van de kandidaten, de beoordeling van de competenties en de rol die de 
kandidaten daarin zouden kunnen hebben. In september 2011 ontving de NIJB een 
toezegging van de heer Ruud Vreeman. Hij heeft daarbij de bereidheid uitgesproken om de 
rol van voorzitter van de NIJB te accepteren. In de eerste helft van oktober 2011 hebben de 
gesprekken plaatsgevonden tussen het bestuur van de NIJB en de overige kandidaten. 
Hieruit werden twee kandidaten als uitermate positief beoordeeld, eveneens getoetst op 
bestuurdersprofielen als op hun persoonlijke competenties. Uiteindelijk hebben deze 
kandidaten schriftelijk aangegeven de functie te accepteren. 
 
In 2008 heeft de NIJB op speciaal verzoek van de International Ice Hockey Federation (IIHF) 
meegewerkt aan de pilot van de audit van de IIHF, die nadien wereldwijd (behoudens de top 
16) is afgenomen. In november 2010 heeft de IIHF de officiële audit bij de NIJB afgenomen, 
op basis waarvan een ontwikkelingsplan is ontwikkeld op diverse punten, waarbij de NIJB op 
een aantal onderdelen in aanmerking komt voor subsidies van de IIHF: 

• Organisatie & Strategie: marketing, wervingsprogramma 

• Ontwikkeling: organisatie nationaal teamprogramma, strategie vrouwenijshockey, 
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 Regional Hockey Development Camps 

• Onderwijs: Administrator's Education Program, onderwijs van sportleiders (niveau I-V) 

• Ondersteuning & Communicatie: wervingsprogramma vrijwilligers, ontwikkeling CTO, 
 opstellen richtlijnen ten behoeve van efficiënt clubmanagement 

• Medisch programma: aanstellen nieuwe Chief Medical Officer, medisch programma, 
 rapportagesysteem letsels. 
Een aantal van bovenstaande projecten zijn in 2011 uitgevoerd. 

 

Met DAS Rechtsbijstand is de NIJB in de zomer van 2011 in zee gegaan om te laten 
onderzoeken of de reglementen van de NIJB onder andere in lijn zijn met het 
verenigingsrecht, de stukken juridisch houdbaar zijn en de reglementen op elkaar zijn 
afgestemd. Dit onderzoek is in 2011 afgerond, de conclusie van DAS Rechtsbijstand is dat 
de reglementen van de NIJB gedegen zijn opgesteld. 
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BIJLAGE: LEDENAANTALLEN, VERENIGINGEN EN KADER 
 

Ledenaantallen NIJB 

 Vrouwen Mannen Totaal 

 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 

Tot 18 jaar 142 136 130 1296 1219 1198 1438 1355 1328 

Vanaf 18 jaar 566 738 577 3844 4091 4214 4410 4829 4791 

Totaal 708 874 707 5140 5310 5412 5848 6184 6119 

 

Aantallen verenigingen NIJB 

 2011 2010 2009 2008 2007 

IJshockeyclubs 16 15 15 16 18 

‘Losse’ ijshockeyteams 23 16 16 24 23 

Totaal 39 31 31 40 41 

 
De ijshockeyclubs zijn in Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Geleen, 
Groningen, Heerenveen, ‘s-Hertogenbosch, Hoorn, Leeuwarden, 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 16 ‘losse’ (recreatieve) teams 
als contractant aan de NIJB verbonden. 
 

Kader NIJB (onbezoldigd) 

 Vrouwen Mannen Totaal 

 2011 2011 2011 

Bestuur en commissies landelijk niveau 7 39 46 

Besturen verenigingsniveau 27 148 175 

Begeleiders nationale teams (excl. bondscoaches) 5 13 18 

Scheidsrechters landelijk niveau 8 63 71 

Totaal 47 263 310 
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Bondsbestuur 

Joop VULLERS voorzitter (afgetreden ALV november 2011) 

Ruud VREEMAN voorzitter (gekozen ALV november 2011) 

Arnoud van BERKEL vice-voorzitter (herverkozen ALV juni 2009) 

Cees van BROEKHOVEN secretaris (gekozen ALV november 2010) 

Ron MEERHOFF penningmeester (tussentijds afgetreden) 

Theo ASSMANN lid Legal & Finance (gekozen ALV november 2011) 

Jaap HERMSEN lid PR & Marketing (gekozen ALV november 2011) 

 

Bondsbureau 

Wilma OLIJHOEK office manager (1,0 fte) 

Hans van RIJSSEL sportcoördinator (1,0 fte) 

Jack HAM administratief medewerker (0,2 fte) 

Liesbeth OLIJHOEK administratief medewerker (0,1 fte) 

Tommie HARTOGS talentcoach CTO-ijshockey 

Robb SERVISS talentcoach CTO-ijshockey 

Bohuslav SUBR talentcoach CTO-ijshockey 

 

Bondscoaches 

Tommie HARTOGS coach nationaal mannenteam 

Larry SUAREZ coach nationaal mannenteam 

Doug MASON co-coach nationaal mannenteam 

Robb SERVISS co-coach nationaal mannenteam 

Willem van de KRAAK coach nationaal vrouwenteam 

Nancy van der LINDEN coach nationaal vrouwenteam 

Danny JURGENS goalie-coach nationaal vrouwenteam 

Leo van den THILLART coach Jong Oranje U20+U19 

Bohuslav SUBR coach Jong Oranje U20+U19 

Robb SERVISS coach Jong Oranje U20+U19 

Wil ZWARTHOED coach Jong Oranje U20+U19 

Rob SERVISS coach Jong Oranje U18+U17 

Bohuslav SUBR coach Jong Oranje U18+U17 

Leo van den THILLART coach Jong Oranje U16+U15 

Frank VERSTEEG coach Jong Oranje U16+U15 

Wil ZWARTHOED coach Jong Oranje U16+U15 

Peter van KAAM assistent-coach Jong Oranje U16+U15  

Bjorn van de PUT assistent-coach Jong Oranje U16+U15  

 



Nederlandse IJshockey Bond 

Activiteitenverslag 2011 

39  

 

Competitiecommissie 

Arnoud van BERKEL voorzitter 

Eric MARTIN competitieleider Eredivisie en Eerste divisie 

Marlies GOESSENS competitieleider U17, U14, U12 

Sonja van HETEREN Competitieleider Derde divisie en JR 

Bart KOK competitieleider ARHL en studenten 

Edward KORT competitieleider Tweede en Derde divisie 

Hans van RIJSSEL bondsbureau 

 

Scheidsrechterscommissie 

Arnoud van BERKEL voorzitter 

Rob THEUNISSEN vice-voorzitter 

Jan PASSCHIER lid 

Guus SIJMONS lid 

Ruud van BAAST 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 (tot ALV november 2011) 

Mr. P.P. ROUSSEAU  voorzitter (vanaf ALV november 2011) 

Jhr.Mr. P.R. FEITH lid 

Mr. A. LEIJSEN lid 

 

College van arbiters Lijst A 

Mr. J.A. BOERTJES lid 

Mr. J.C. v.d. HOOFT lid 

Mr. G.J.H. HOUTZAGERS lid 

Mr. W. van HULTEN lid 

College van arbiters Lijst B 

A.E.Th. BEULINK lid 

J.P.L. HAM lid 
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Financiële commissie 

Ben ROBERS lid 

John PONSIOEN lid 

 

Medische commissie 

Frank BAARVELD voorzitter 

Manuel SANCHEZ HORNEROS lid 

 

Commissie statistiekverwerking 

Jan KERKHOF voorzitter 

Ruud BRUIJNESTEIJN lid 

Maaike HOOGEWONING lid 

Joeri LOONEN lid 

Marion PEPELS lid 

John den ENGELSE lid 

Jenny GOESSENS lid 

Rennie SCHUURMAN lid 

 

Geneesmiddelen Dispensatie Sporter-commissie (GDS-commissie) 

Frits KESSEL voorzitter 

Leo HEERE lid 

Hans VORSTEVELD lid 

Edwin GOEDHART lid 

Huib PLEMPER lid 

 

Werkgroep modernisering opleidingen 

Hans van RIJSSEL voorzitter 

Koen BALFOORT lid 

Theo van GERWEN lid 

Nayima NEERDAELS lid 

Dennis van RIJSWIJK lid 

Marc VISSCHERS lid 

 

 


