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1. INLEIDING 
 
In dit activiteitenverslag zijn per beleidsterrein of aandachtsgebied telkens eerst de geplande 
activiteiten uit het jaarplan 2014 weergegeven. Vervolgens worden de gerealiseerde 
activiteiten gepresenteerd. Voor de financiële verslaglegging wordt verwezen naar de 
jaarrekening 2014, 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 in 2014 
- tweede gedeelte van de competities seizoen 2013-2014 (januari-maart); 
- eerste gedeelte van de competities seizoen 2014-2015 (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 2013-2014 aan de Continental Cup (september-

december); 
- informatiebijeenkomst coaches, captains, referees in het kader van spelregels en 

arbitrage; 
- uitvoeren licentiereglement voor eredivisieclubs. 
 
Geplande activiteiten overige competities in 2014 
- tweede gedeelte competities seizoen 2013-2014 (januari-maart); 
- evaluatie met jeugdclubs seizoen 2013-2014 (mei); 
- evaluatie met tweede, derde en vierde divisieclubs seizoen 2013-2014 (mei); 
- evaluatie met ARHL-teams seizoen 2013-2014 (mei); 
- evaluatie met studententeams seizoen 2013-2014 (mei); 
- eerste gedeelte jeugdcompetities 2013-2014 in verschillende leeftijdscategorieën (circa 

60 teams) (oktober-december); 
- eerste gedeelte van de competities 2014-2015 in de tweede, derde en vierde divisie voor 

recreatieve ijshockeyers 18 jaar en ouder (circa 40 teams) (oktober-december); 
- eerste gedeelte van ARHL-competitie seizoen 2014-2015 (oktober-december); 
- eerste gedeelte van studentencompetitie seizoen 2014-2015 (oktober-december). 
 
Gerealiseerde activiteiten in 2014 
De competities 2013-2014 zijn afgerond en die van 2014-2015 gepland. De ARHL is het 
seizoen 2014-2015 omgevormd naar de vijfde divisie. Met vertegenwoordigers van teams in 
de diverse competities zijn evaluatie- en planningsbijeenkomsten belegd. 
 
In oktober 2014 is voor de achtste 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. In het seizoen 2014-2015 werd in twee wedstrijden gestreden om de Ron 
Berteling Schaal. Op 4 oktober 2014 vond in Heerenveen de eerste wedstrijd plaats tussen 
UNIS Flyers Heerenveen en DESTIL Trappers Tilburg en werd met 2-4 door DESTIL 
Trappers gewonnen. De wedstrijd in Heerenveen werd door 2.100 bezoekers bezocht. Op 5 
oktober 2014 vond in Tilburg de tweede wedstrijd plaats tussen DESTIL Trappers Tilburg en 
UNIS Flyers Heerenveen en werd met 3-2 door DESTIL Trappers Tilburg gewonnen. De 
wedstrijd in Tilburg werd door 1.200 bezoekers bezocht. 
 
DESTIL Trappers Tilburg heeft in oktober 2014 deelgenomen aan groep B in de tweede ronde 
van de 2014-2015 IIHF Continental Cup. 
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Date Time Game Team A  Team B Result Per Period 

17-10-2014 16.00 1 TIL - BEL 1 - 4 (0-1,0-3,1-0) 

 20.00 2 SOF - BRE 2 - 6 (0-1,1-1,1-4) 

18-10-2014 16.00 3 BEL - SOF 6 - 2 (2-1,2-1,2-0) 

 20.00 4 BRE - TIL 4 - 0 (0-0,3-0,1-0) 

19-10-2014 15.00 5 SOF - TIL 4 - 5 (2-1,1-0,1-4) 

 19.00 6 BEL - BRE 2 - 4 (1-1,1-1,0-2) 

 

Rk Team GP W OTW OTL L TP GF  GA 

1 BRE 3 3 0 0 0 9 14 - 4 

2 BEL 3 2 0 0 1 6 12 - 7 

3 TIL 3 1 0 0 2 3 6 - 12 

4 SOF 3 0 0 0 3 0 8 - 17 

 

BRE – Fischtown Pinguins Bremerhaven  BEL – Belfast Giants  

TIL – DESTIL Trappers Tilburg  SOF - CSKA Sofia  

 
In 2014 zijn tijdens 5 controlemomenten 22 eredivisiespelers binnen wedstrijdverband door 
de Dopingautoriteit op dopinggebruik gecontroleerd (zie paragraaf 7 voor een totaaloverzicht 
van dopingcontroles in 2014).  

 

Aantal competitieteams NIJB 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

Eredivisie 5 7 6 9 7 

Eerste divisie 19 16 15 15 13 

Andere divisies volwassenen  
(inclusief studenten) 

57 57 53 54 48 

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

- - - - - 

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

- - - - - 

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

12 11 11 11 11 

U14, U13 
(13-, 12-jarigen) 

13 13 13 13 15 

U12, U11 
(11-, 10-jarigen) 

16 14 14 14 13 

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

16 15 13 13 14 

U8 (Mini´s) 
(7-jarigen en jonger) 

14 12 13 13 14 

Aspiranten (Jeugdrecreanten) 6 7 7 7 7 

Vrouwen 5 7 - - - 

Totaal 163 159 145 149 142 
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Kampioenen en bekerwinnaars seizoen 2013-2014 

Eredivisie DESTIL Trappers Tilburg 

Bekerwinnaar Eredivisie DESTIL Trappers Tilburg 

Larry van Wieren Cup Noptra Eaters Geleen 

Ron Berteling-schaal DESTIL Trappers Tilburg 

Eerste divisie GIJS Bears Groningen 

Promotiedivisie  Tilburg Trappers Toekomstteam 

Promotie/degradatie Eerste divisie Red Eagles ’s-Hertogenbosch 

Tweede divisie Tilburg Trappers Promotieteam 

Derde divisie IJCU Dragons Utrecht 3 

Vierde divisie Hijs Hokij Den Haag Ongetemd 2 

ARHL  Hijs Hokij The Hague Bullets 

Studenten Bulldogs Groningen 

U17 Nederlands kampioenschap Hijs Hokij Den Haag U17 

U17 Beker van Nederland Smoke Eaters Geleen U17 

U14 Nederlands kampioenschap Tilburg Trappers U14 

U14 Beker van Nederland Hijs Hokij Den Haag U14 

U12 Nederlands kampioenschap IJCU Dragons Utrecht U12 

U12 Beker van Nederland Hijs Hokij Den Haag U12 

Jeugdrecreanten Smoke Eaters Geleen JR 

Vrouwen Regioteam West 

 

Awards Eredivisie seizoen 2013-2014 

Frans Henrichs Bokaal 
(meest waardevolle Nederlandse speler) 

Kevin Bruijsten 
UNIS Friesland Flyers 

Gobel-De Bruyn Trofee 
(beste doelverdediger) 

Martijn Oosterwijk 
UNIS Friesland Flyers 

Wil van Dommelen Trofee 
(beste verdediger) 

Will Colbert 
DESTIL Trappers Tilburg 

Jack de Heer Trofee 
(topscorer) 

Raphael Joly 
HYS The Hague 

Bennie Tijnagel Trofee 
(jong talent) 

Danny Stempher 
Eindhoven Kemphanen 

Wim Kuit Trofee 
(meest waardevolle scheidsrechter) 

Joep Leermakers 
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3. TOPSPORT EN TALENTONTWIKKELING 
 
Geplande activiteiten nationaal mannenteam in 2014 
- voorbereiding op het 2014 IIHF IJshockey WK Divisie I, groep B in de vorm van 

trainingen, interlands en oefenwedstrijden (april); 
- deelname aan het 2014 IIHF IJshockey WK Divisie I, groep B in Vilnius, Litouwen, met 

als doel een plaats bij de eerste drie (april); 
- off-ice trainingen op basis van individueel trainingsprogramma (januari-december); 
- tenminste 2 trainingskampen (juni-augustus); 
- tenminste 4 oefenwedstrijden (februari-augustus); 
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. 
 
Geplande activiteiten nationaal vrouwenteam in 2014 
- voorbereiding op het 2014 IIHF IJshockey Vrouwen WK Divisie I, groep B in de vorm van 

trainingen, interlands en oefenwedstrijden in Nederland (januari-april); 
- deelname aan het 2014 IIHF IJshockey Vrouwen WK Divisie I, groep B in Ventspils, 

Letland, met als doel een plaats bij de eerste drie (april); 
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december); 
- tenminste 2 trainingskampen (april-september); 
- tenminste 4 oefenwedstrijden (april-september); 
- deelname aan het IIHF Global Hockey Development Camp (juli); 

- deelname aan wedstrijden tegen U17-teams buiten competitieverband (januari-april); 
- voorlichten van de speelsters over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. 
 
Geplande activiteiten Jong Oranje U20 in 2014 
- deelname aan het 2014 IIHF IJshockey U20 WK Divisie II, groep A in Miskolc, Hongarije, 

met als doel behoud van plaats in divisie II, groep A (december 2013); 
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december); 
- selectie Jong Oranje U20 2014-2015 en trainingen via NIJC Eindhoven (april-augustus); 

tenminste 8 trainingen (oktober-december); 
- tenminste 2 trainingskampen (zomer/winter); 
- tenminste 6 oefenwedstrijden (oktober-december); 
- deelname aan een internationaal toernooi in het binnen- of buitenland (augustus); 
- voorbereiding op het 2015 IIHF IJshockey U20 WK Divisie II, groep A in de vorm van 

trainingen, interlands en oefenwedstrijden in Nederland (oktober-december); 
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. 
 

Geplande activiteiten Jong Oranje U18 in 2014 
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december); 
- deelname aan het 2014 IIHF IJshockey U18 WK Divisie II, groep B in Dunfries, Groot-

Brittannië, met als doel de eerste plaats en promotie naar Divisie II, groep A (maart); 
- selectie Jong Oranje U18 2014-2015 en trainingen via NIJC Eindhoven (april-augustus); 
- tenminste 8 trainingen (november-maart); 
- tenminste 2 trainingskampen (zomer/winter); 
- tenminste 6 oefenwedstrijden (november-maart); 
- deelname aan internationaal U18-toernooi in Frankrijk (december); 
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. 
 
Geplande activiteiten Jong Oranje U16 in 2014 
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december); 

- tenminste 8 trainingen (november-maart); 
- tenminste 1 trainingskamp (zomer); 
- tenminste 4 oefenwedstrijden (november-maart); 
- deelname aan internationaal U16-toernooi in Tilburg met als doel competitieve 

wedstrijden tegen landen hoger op de wereldranglijst (maart); 
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- selectie Jong Oranje U16 2014-2015 en trainingen via NIJA Eindhoven (april-juni); 
- deelname aan internationaal U16-toernooi in Zwitserland (december) ter voorbereiding 

op het internationaal U16-toernooi in Tilburg. 
 
Geplande activiteiten Jong Oranje U14 in 2014 
- tenminste 6 selectietrainingen (oktober-maart); 
- tenminste 1 trainingskamp (zomer); 
- tenminste 2 oefenwedstrijden (oktober-maart); 
- deelname aan een internationaal toernooi in het binnen- en buitenland (april-mei); 
 
Geplande activiteiten Jong Oranje U12 in 2014 
- tenminste 6 selectietrainingen (oktober-maart); 
- tenminste 1 trainingskamp (zomer); 
- tenminste 2 oefenwedstrijden (oktober-maart); 
- deelname aan een internationaal toernooi in het binnen- en buitenland (april-mei); 
 
Geplande activiteiten Talenten U10 + U9 in 2014 
- 3 talentdagen (per seizoen). 
 
Geplande overige activiteiten talentontwikkeling in 2014 
- continueren NIJA en NIJC Eindhoven (hele jaar); 
- gebruik van het fieldlab van NIJA Eindhoven voor alle nationale selecties en opleidingen; 
- onderzoeken mogelijkheden starten talentcentra vanuit het CTO-concept; 
- tweede gedeelte seizoen/schooljaar 2013-2014 op het RTC in Tilburg en Dordrecht 

(januari-juni); 
- selectie seizoen/schooljaar 2014-2015 op het RTC in Tilburg en Dordrecht (maart-april); 
- eerste gedeelte seizoen/schooljaar 2014-2015 op het talentcentrum in Tilburg en 

Dordrecht (september-december); 
- deelname aan het IIHF Global Hockey Development Camp voor teambegeleiders, 

coaches en scheidsrechters (juli); 
- Hockey Development Camp(s) voor jeugdspelers en teambegeleiders van verenigingen 

als combinatie van kaderopleidingen, talentontwikkeling en dienstverlening aan 
verenigingen. 

- invoeren webbased talentvolgsysteem; 
- aanstellen scouts in het kader van talentherkenning; 
- ontwikkelen standaardformulieren scoutingprocedure; 
- aanstellen (inter)nationale goalie-instructeur; 
- aanstellen (inter)nationale speler/coach-instructeur. 
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Gerealiseerde activiteiten nationaal mannenteam in 2014 
In februari 2014 werd vier keer getraind en twee oefenwedstrijden in Eindhoven en Den 
Haag tegen Frankrijk U23 gespeeld. In de voorbereiding naar het WK werd in april 2014 zes 
keer getraind en een oefenwedstrijd in België gespeeld. Het 2014 IIHF WK Divisie I, groep B 
vond plaats in april 2014 en werd gehouden in Vilnius, Litouwen. Tijdens het WK werd acht 
keer getraind. Op de wereldranglijst van de IIHF staat het team na het WK in 2014 op plaats 
25. 
 

Date Time Game Team A  Team B Result Per Period 

20-04-2014 13.00 1 Kroatië - Groot-Brittannië 4 - 0 (2-0,1-0,1-0) 

 16.30 2 Roemenië - Polen 0 - 7 (0-2,0-3,0-2) 

 20.00 3 Litouwen - Nederland 4 - 0 (1-0,0-0,3-0) 

21-04-2014 13.00 4 Groot-Brittannië - Roemenië 4 - 1 (0-0,2-0,2-1) 

 16.30 5 Nederland - Kroatië 0 - 4 (0-2,0-2,0-0) 

 20.00 6 Polen - Litouwen 3 - 2 (1-0,1-1,1-1) 

23-04-2014 13.00 7 Polen - Nederland 5 - 1 (0-0,1-0,4-1) 

 16.30 8 Kroatië - Roemenië 4 - 3 
(0-1,1-1,2-1, 
0-0,1-0) 

 20.00 9 Groot-Brittannië - Litouwen 1 - 2 (0-1,1-1,0-0) 

24-04-2014 13.00 10 Polen - Kroatië 4 - 1 (1-0,1-1,2-0) 

 16.30 11 Nederland - Groot-Brittannië 3 - 4 (1-2,0-1,2-1) 

 20.00 12 Roemenië - Litouwen 2 - 5 (0-1,0-1,2-3) 

26-04-2014 13.00 13 Nederland - Roemenië 9 - 1 (3-0,2-0,4-1) 

 16.30 14 Groot-Brittannië - Polen 4 - 2 (0-0,2-1,2-1) 

 20.00 15 Litouwen - Kroatië 2 - 3 (0-0,1-2,1-1) 

 

Rk Team GP W OTW OTL L TP GDF GF  GA 

1 Polen 5 4 0 0 1 12 +13 21 - 8 

2 Kroatië 5 3 1 0 1 11 +7 16 - 9 

3 Litouwen 5 3 0 0 2 9 +6 15 - 9 

4 Groot-Brittannië 5 3 0 0 2 9 +1 13 - 12 

5 Nederland 5 1 0 0 4 3 -5 13 - 18 

6 Roemenië 5 0 0 1 4 1 -22 7 - 29 

 
Gedurende het gehele jaar is op individuele basis een off-ice-programma afgewerkt. 

 
De spelers zijn door de teamarts voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopingge-
bruik. In 2014 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 2014 
In januari 2014 trainde het team een keer in Eindhoven. In februari 2014 trainde het team 
een keer in Eindhoven en speelde een oefenwedstrijd in België. In maart 2014 werd twee 
keer getraind. Het 2014 IIHF WK Vrouwen Divisie I, groep B vond plaats in april 2014 en 
werd gehouden in Ventspils, Letland. Tijdens het WK trainde het team acht keer. Op de 
wereldranglijst van de IIHF staat het team na het WK in 2014 op plaats 18. 
 

Date Time Game Team A  Team B Result Per Period 

06-04-2014 13.00 1 Kazachstan - Noord-Korea 0 - 3 (0-1,0-1,0-1) 

 16.30 2 China - Nederland 2 - 8 (0-2,2-2,0-4) 

 20.00 3 Hongarije - Letland 0 - 4 (0-1,0-2,0-1) 

07-04-2014 13.00 4 Nederland - Kazachstan 3 - 2 (1-1,1-1,0-0,1-0) 

 16.30 5 Noord-Korea - Hongarije 4 - 8 (0-2,3-3,1-3) 

 20.00 6 Letland - China 5 - 1 (1-0,2-0,2-1) 

09-04-2014 13.00 7 Hongarije - China 1 - 3 (1-0,0-2,0-1) 

 16.30 8 Nederland - Noord-Korea 4 - 2 (0-2,2-0,2-0) 

 20.00 9 Letland - Kazachstand 3 - 1 (1-0,0-1,2-0) 

10-04-2014 13.00 10 Nederland - Hongarije 1 - 2 (0-1,0-0,1-1) 

 16.30 11 China - Kazachstan 2 - 1 (2-0,0-0,0-1) 

 20.00 12 Noord-Korea - Letland 1 - 3 (0-2,0-1,1-0) 

12-04-2014 13.00 13 Noord-Korea - China 0 - 2 (0-1,0-0,0-1) 

 16.30 14 Kazachstan - Hongarije 1 - 2 (0-0,0-1,1-0,0-1) 

 20.00 15 Letland - Nederland 2 - 0 (1-0,0-0,1-0) 

 

Rk Team GP W OTW OTL L TP GDF GF  GA 

1 Letland 5 5 0 0 0 15 +14 17 - 3 

2 China 5 3 0 0 2 9 -5 10 - 15 

3 Hongarije 5 2 1 0 2 8 0 13 - 13 

4 Nederland 5 2 1 0 2 8 +6 16 - 10 

5 Noord-Korea 5 1 0 0 4 3 -7 10 - 17 

6 Kazachstan 5 0 0 2 3 2 -8 5 - 13 

 

In april 2014 doorliep het team in Eindhoven een trainingsweekend. In juni 2014 werd 
opnieuw in Eindhoven een trainingsweekend georganiseerd. In september 2014 doorliep het 
team twee trainingsdagen en speelde het team een oefenwedstrijd tegen Smoke Eaters 
Geleen U17. In oktober 2014 werd een keer in Eindhoven getraind. In december 2014 werd 
vijf keer in Eindhoven getraind. Het nationale vrouwenteam heeft het seizoen 2014-2015 
deelgenomen aan de Promotiedivisie. 
 
Gedurende het gehele jaar is op individuele basis een off-ice-programma afgewerkt. 
 
In 2014 zijn de spelers van het nationale vrouwenteam door een paramedische begeleider 
voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik.  
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Gerealiseerde activiteiten Jong Oranje U20 in 2014 
Het 2014 IIHF WK U20 Divisie II, groep A vond plaats in december 2013 en werd gehouden 
in Miskolc, Hongarije. Tijdens het WK trainde het team acht keer. Op de (jaarlijkse) 
wereldranglijst van de IIHF staat het U20-team op plaats 25. 
 

Date Time Game Team A  Team B Result Per Period 

15-12-2013 13.00 1 Estland - Nederland 1 - 4 (1-2,0-0,0-2) 

 16.30 2 Hongarije - Litouwen 5 - 1 (0-1,0-0,5-0) 

 20.00 3 Roemenië - Kroatië 3 - 1 (1-1,1-0,1-0) 

16-12-2013 13.00 4 Litouwen - Estland 5 - 2 (0-2,3-0,2-0) 

 16.30 5 Hongarije - Roemenië 6 - 1 (1-1,3-0,2-0) 

 20.00 6 Kroatië - Nederland 3 - 7 (1-2,2-2,0-3) 

18-12-2013 13.00 7 Kroatië - Litouwen 2 - 5 (1-2,1-1,0-2) 

 16.30 8 Hongarije - Estland 8 - 2 (1-0,4-1,3-1) 

 20.00 9 Roemenië - Nederland 2 - 5 (0-1,0-0,2-4) 

20-12-2013 13.00 10 Litouwen - Roemenië 5 - 1 (4-1,1-0,0-0) 

 16.30 11 Nederland - Hongarije 2 - 7 (1-2,1-3,0-2) 

 20.00 12 Estland - Kroatië 3 - 1 (0-1,1-0,2-0) 

21-12-2013 13.00 13 Nederland - Litouwen 4 - 5 (1-1,0-2,3-1,0-1) 

 16.30 14 Roemenië - Estland 1 - 3 (0-0,0-2,1-1) 

 20.00 15 Kroatië - Hongarije 1 - 8 (1-1,0-3,0-4) 

 

Rk Team GP W OTW OTL L TP GDF GF  GA 

1 Hongarije 5 5 0 0 0 15 +27 34 - 7 

2 Litouwen 5 3 1 0 1 11 +7 21 - 14 

3 Nederland 5 3 0 1 1 10 +4 22 - 18 

4 Estland 5 2 0 0 3 6 -8 11 - 19 

5 Roemenië 5 1 0 0 4 3 -12 8 - 20 

6 Kroatië 5 0 0 0 5 0 -18 8 - 26 

 
In mei 2014 werd in Eindhoven een trainingsdag georganiseerd. In juni 2014 doorliep het 
team in Eindhoven een trainingsweekend. In augustus 2014 werd in Eindhoven een keer 
getraind. In september 2014 doorliep het team in Eindhoven een trainingsdag, speelde het 
team in Eindhoven een oefenwedstrijd tegen Tilburg Trappers en werd in Eindhoven een 
keer getraind. In oktober 2014 werd in Eindhoven een keer getraind. In november 2014 
stonden twee trainingen op het programma, speelde het team in Eindhoven een 
oefenwedstrijd tegen België en doorliep het team in Eindhoven een trainingskamp. In de 
directe voorbereiding op het 2015 IIHF WK  U20 Divisie II, groep B vond een 
trainingsweekend plaats. Tijdens het WK trainde het team acht keer.  
 
Gedurende het gehele jaar is op individuele basis een off ice programma afgewerkt. 
 
In 2014 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 in 2014 
In januari 2014 trainde het team een keer in Eindhoven. In februari 2014 trainde het team 
twee keer in Eindhoven.  In maart 2014 werd in een Eindhoven een trainingsdag 
georganiseerd, een oefenwedstrijd gespeeld in België, werden twee trainingen 
georganiseerd gevolgd door een trainingsdag en een toernooi in Tilburg. Het 2014 IIHF WK 
U18 Divisie II, groep A vond plaats in maart 2014 en werd gehouden in Dumfries, Groot-
Brittannië. Tijdens het WK trainde het team acht keer. Jong Oranje U18 staat op plaats 26 
van de wereldranglijst van de IIHF. 
 

Date Time Game Team A  Team B Result Per Period 

24-03-2014 13.00 1 Roemenië - Korea 5 - 6 
(2-3,1-1,2-1, 
0-0,0-1) 

 16.30 2 Kroatië - Litouwen 0 - 4 (0-0,0-3,0-1) 

 20.00 3 Nederland - Groot-Brittannië 6 - 4 (2-2,0-1,4-1) 

25-03-2014 13.00 4 Kroatië - Roemenië 5 - 4 (3-0,1-1,1-3) 

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

 20.00 6 Korea - Groot-Brittannië 6 - 5 (0-1,4-2,2-2) 

27-03-2014 13.00 7 Kroatië - Nederland 4 - 1 (2-0,0-0,2-1) 

 16.30 8 Korea - Litouwen 6 - 5 
(2-2,3-2,0-1, 
0-0,1-0) 

 20.00 9 Roemenië - Groot-Brittannië 1 - 2 (0-1,0-0,1-1) 

29-03-2014 13.00 10 Nederland - Korea 4 - 2 (1-0,3-0,0-2) 

 16.30 11 Litouwen - Roemenië 6 - 1 (2-0,0-0,4-1) 

 20.00 12 Groot-Brittannië - Kroatië 1 - 7 (0-2,0-4,1-1) 

30-03-2014 13.00 13 Roemenië - Nederland 4 - 0 (1-0,0-0,3-0) 

 16.30 14 Korea - Kroatië 4 - 2 (1-1,1-1,2-0) 

 20.00 15 Groot-Brittannië - Litouwen 4 - 5 
(0-2,3-2,1-0, 
0-0,0-1) 

 

Rk Team GP W OTW OTL L TP GDF GF  GA 

1 Litouwen 5 3 1 1 0 12 +11 23 - 12 

2 Korea 5 2 2 0 1 10 +3 24 - 21 

3 Kroatië 5 3 0 0 2 9 +4 18 - 14 

4 Nederland 5 2 0 0 3 6 -5 12 - 17 

5 Groot-Brittannië 5 1 0 1 3 4 -9 16 - 25 

6 Roemenië 5 1 0 1 3 4 -4 15 - 19 

 
In april 2014 werd een oefenwedstrijd in België gespeeld. In juni 2014 doorliep het team in 
Eindhoven een trainingsweekend. In september 2014 trainde het team twee keer in 
Eindhoven en doorliep daarnaast in dezelfde maand een trainingsdag. In oktober 2014 
trainde het team een keer in Eindhoven. Het team trainde in november 2014 een keer in 
Eindhoven en doorliep in december 2014 opnieuw een trainingsdag. 
 
Daarnaast is het gehele jaar op individuele basis een off-ice-programma afgewerkt. 

  
In 2014 zijn de spelers van Jong Oranje U18 door een paramedische begeleider voorgelicht 
over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik.  
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Gerealiseerde activiteiten Jong Oranje U16 in 2014 
In januari 2014 trainde het team twee keer in Eindhoven. In februari 2014 trainde het team 
een keer in Eindhoven. In maart 2014 trainde het team een keer in Eindhoven en nam deel 
aan het Chris Verwijst Tilburg U16-toernooi. 
  
In maart 2014 tijdens het Chris Verwijst Tilburg U16-toernooi verloor Nederland in de 
voorronde met 1-7 van Edge Prep (USA), verloor met 1-8 van Mannheim JungAdler (D) en 
won met 7-1 van België. In de kruisfinale won het team met 9-1 van Tilburg Trappers. In de 
finale om vijfde en zesde plaats stond het team met 3-0 voor tegen Grefrath Phoenix (D). 
Deze finalewedstrijd werd op 6.26 minuten in de tweede periode gestaakt.  
 

Rk Team 

1 Edge Prep (USA) 

2 Mannheim JungAdler (D) 

3 Groot-Brittannië 

4 Hongarije 

5 Nederland 

6 Grefrath Phoenix (D) 

7 Tilburg Trappers 

8 België 

 
In april 2014 speelde het team een oefenwedstrijd in België. In mei 2014 werd in Eindhoven 
een trainingsdag georganiseerd. In juni 2014 doorliep het team in Eindhoven een 
trainingsweekend. In augustus 2014 trainde het team een keer in Eindhoven en speelde het 
team een oefenwedstrijd tegen Krefeld (D) U16. In september 2014 doorliep het team in 
Eindhoven twee trainingsdagen. In oktober 2014 werd een keer getraind. Het programma van 
2014 werd afgesloten met een training in december. 
 
Daarnaast is het gehele jaar op individuele basis een off-ice-programma afgewerkt. 
 
In 2014 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 activiteiten Jong Oranje U14 in 2014 
De NIJB is het seizoen 2013-2014 gestart met nationale trainingen voor getalenteerde U14-
spelers. In januari 2014 heeft het team een keer getraind. In maart 2014 heeft het team een 
keer getraind. In april 2014 speelde het team een wedstrijd tegen een team uit Groot-
Brittannië en nam het team deel aan een toernooi in Tilburg. Daarnaast nam het team in april 
2014 deel aan een toernooi in Weiden (D). In mei 2014 werd in Eindhoven een trainingsdag 
georganiseerd. In juni 2014 doorliep het team in Eindhoven een trainingsweekend. In 
augustus 2014 werd in Eindhoven een keer getraind en twee oefenwedstrijden tegen Krefeld 
(D) U14 gespeeld. In september 2014 doorliep het team een trainingsdag. In de maanden 
oktober en december 2014 werd in Eindhoven een keer per maand getraind. De doelstelling 
bij de nationale trainingen van U14 is participatie van zoveel mogelijk talenten. De prestatie 
is ondergeschikt aan de brede participatie. 
 
Gerealiseerde activiteiten Jong Oranje U12 in 2014 
De NIJB is het seizoen 2012-2013 gestart met nationale trainingen voor getalenteerde U12-
spelers. Begin januari 2014 heeft het team deelgenomen aan een toernooi in Mannheim (D). 
In maart 2014 heeft het team deelgenomen aan een toernooi in Tilburg. In maart 2014 heeft 
het team een keer getraind. In april 2014 heeft het team een keer getraind en een 
oefenwedstrijd in België gespeeld. In april 2014 heeft het team een keer getraind en 
deelgenomen aan een toernooi in Frankfurt (D). In mei 2014 doorliep het team in Eindhoven 
een trainingsdag. In juni 2014 doorliep het team in Eindhoven een trainingsweekend. In 
augustus 2014 vond in Eindhoven een oefenwedstrijd tegen Düsseldorf (D) U12 plaats. In 
september 2014 vond in Krefeld (D) een oefenwedstrijd tegen Krefeld (D) U12 plaats, 
doorliep het team in Eindhoven een trainingsdag en werd de maand afgesloten met twee 
oefenwedstrijden tegen Krefeld (D) U12. In de maanden oktober en november 2014 werd in 
Eindhoven een keer per maand getraind. De doelstelling bij de nationale trainingen van U12 
is participatie van zoveel mogelijk talenten. De prestatie is ondergeschikt aan de brede 
participatie.  
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Gerealiseerde overige activiteiten talentontwikkeling in 2014 
 
Talentdagen U10 
In juni en november 2014 is een open U10-trainingsdag georganiseerd voor U10-spelers en 
clubtrainer/coaches.  
 
Tijdens de U10-trainingsdagen werd met maximaal 80 spelers en 8 keepers over 8 stations 
getraind. De trainingen werden gegeven door de bondscoaches van de juniorenselecties en 
de talentcoach van de Nationale IJshockey Academie (NIJA). In de middag werd in 
toernooivorm in gemengde teams wedstrijden gespeeld. De doelstellingen van deze 
trainingsdagen zijn (a) het verkrijgen van inzicht in jonge talenten ter voorbereiding op 
selectie voor het nationale U12-team, (b) clubtrainer/coaches inzicht te geven op het 
functioneel werken met stations en oefeningen gericht op de ontwikkeling van de 
basisvaardigheden en (c) in een sportieve ambiance kinderen en clubtrainer/coaches nog 
enthousiaster te maken voor de ijshockeysport. Aan de open U10-trainingsdag in juni 2014 
werd deelgenomen door 98 spelers en 9 clubtrainer/coaches. Aan de open U10-trainingsdag 
in november 2014 werd deelgenomen door 100 spelers en 12 clubtrainer/coaches. 
 
Talent 2000+ 
In 2014 is het (additionele) talentontwikkelingsprogramma Talent 2000+ zijn dertiende 
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 kracht-
trainingen). Binnen Talent 2000+ is er speciale aandacht voor de opleiding van doel-
verdedigers. 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 

 2014-2015 2013-2014 2014-2015 2013-2014 

Tilburg 24 24 12 14 

Totaal 24 24 12 14 

 
IIHF Global Hockey Development Camp 
Van 5 tot en met 12 juli 2014 organiseerde de International Ice Hockey Federation (IIHF) het 
2014 IIHF Hockey Development Camp (HDC). Dit kamp vond plaats in Vierumäki, Finland. 

Ruim 600 deelnemers uit 46 landen namen deel aan verschillende programma's, waaronder  
trainings- en wedstrijdprogramma’s voor spelers geboren in 1998. De spelers werden 
verdeeld over internationaal samengestelde teams. Dit jaar was Nederland 
vertegenwoordigd met 5 deelnemers: 
 
Nederlandse spelers (geboren in 1998)  
Charlotte Kooijman (D, Dordrecht), Lisa Daams (G, Eindhoven) en Jet Milders (D, 
Zoetermeer). 
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Overige Nederlandse deelnemers  
Joep Franke (Learn to Play Instructor’s Program), Natascha Huizeling (Referee Program). 
De kennis die zij hebben vergaard, wordt in eigen land doorgegeven tijdens coach clinics, 
seminars en opleidingen. 
 
NIJC en NIJA (voormalig CTO) Eindhoven 
Voor de NIJB ligt een cruciale rol in het ontwikkelen van een centrale opleidingsvisie en 
centraal geregisseerd opleidingsbeleid. Voor het verhogen van het sporttechnische niveau 
van de ijshockeysport in brede zin is het van groot belang dat een centrale lijn wordt 
ontwikkeld voor de opleiding van spelers (van jongste jeugd t/m U20) en trainer/coaches. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis, documentatie en ervaring binnen de IIHF, de 
NIJB, NOC*NSF/Academie voor Sportkader en collega-bonden. Deze kennis, documentatie 
en ervaring wordt ingezet bij het nationale ijshockeycentrum (NIJC) en uitgezet bij de clubs. 
Specifiek onderdeel van het technisch beleid betreft talentontwikkeling. Talentontwikkeling 
begint vroeg en kan alleen met het juiste opleidingskader binnen de verenigingen. Door het 
nationale ijshockeycentrum heeft de NIJB meer mogelijkheden om trainers en coaches op te 
leiden naar het gewenste niveau. De uitgangspunten met betrekking tot programma, 
faciliteiten en locatie van het NIJC worden binnen de NIJB breed gedragen. De centrale 
regie is ondergebracht bij de NIJB (technisch directeur). Bij een goede positionering is het 
NIJC het centrum van de technische ontwikkeling en innovatie van de ijshockeysport in 
Nederland. In (de uitrol) van het sporttechnisch beleid neemt het nationale ijshockeycentrum 
een belangrijke plaats in en kan het een betere verbinding leggen met trainer/coaches in het 
land, het technisch beleid van de clubs en diverse andere initiatieven ten behoeve van de 
opleiding van spelers (RTC´s, private ijshockeyscholen, jeugdopleiding clubs). Op termijn 
moet dit eveneens leiden tot een hoger instroomniveau van de NIJA-sporters. Om talenten 
vroeger te herkennen en te ontwikkelen is het van belang om met jonge nationale selecties 
te werken. Periodieke trainingen van door de bond gecertificeerde trainers/coaches zorgen 
voor sterke doorstroming van talent. Tijdens de trainingssessies worden verschillende 
sportspecifieke aspecten aangeleerd. Het individu wordt gecoacht om verbeterpunten mee te 
nemen naar de clubtrainingen. Het team wordt voorbereid om zich tijdens internationale 
toernooien te meten op internationaal niveau. Ook wordt aandacht gegeven aan fysieke 
ontwikkelpunten en mentale kwesties. De NIJA is voor het Nederlandse ijshockey een ideaal 
middel om talenten door te laten groeien. Met de juiste invulling van de speerpunten van de 
NIJA en het NIJC zullen Nederlandse talenten aansluiting krijgen bij hun leeftijdsgenoten op 
internationaal niveau. De spelers van de NIJA nemen deel aan de competitie van de Eerste 
divisie. Ook worden toekomstige nationaal teamspelers in de NIJA en het NIJC gevormd. 
Binnen het NIJC worden naast de trainingen van de nationale teams door de bondscoaches 
en talentcoaches open landelijke trainingen en trainingskampen voor jonge ijshockeyspelers 
verzorgd, waarbij tevens clubtrainers/coaches worden opgeleid. De NIJB onderzoekt de 
mogelijkheden om, naast de NIJA en het NIJC in Eindhoven, de talentontwikkeling verder 
vorm te geven middels talentcentra elders in het land. Vanuit diverse plaatsen is interesse 
getoond om dergelijke concepten te kunnen ontwikkelen als voorloper op de NIJA. In 
Dordrecht bestaat sinds 2013 een RTC. Hierdoor ontstaat voor de clubs een betere invulling 
op talentontwikkeling. Talentcentra creëren extra mogelijkheden om overdag doordeweeks te 
kunnen trainen. Met deze talentcentra wordt een integrale aanpak van talentontwikkeling 
gerealiseerd, waarbij de concepten en programma's goed aansluiten op de NIJA. Het NIJC 
biedt de NIJB de mogelijkheid tot het organiseren van nationale en internationale 
ijshockeyevenementen in Eindhoven. Zo wordt gekeken naar een jaarlijks terugkerend 
vierlandentoernooi in februari ter voorbereiding op het WK mannen, waarbij Nederland tegen 
hoogwaardige landenteams wedstrijden speelt. Binnen het NIJC wordt eveneens gezocht 
naar hoogwaardig gekwalificeerd personeel (coaches en trainers) dat de NIJB en zijn clubs 
helpt bij het opzetten van een hoogwaardig trainings- en opleidingsprogramma voor alle 
jeugdspelers, jeugdtalenten en nationale teamspelers.  
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Deelnemers CTO-ijshockey 
 

Deelnemers CTO-ijshockey 
in nationale juniorenselecties 

2014-2015 2013-2014 2014-2015 2013-2014 

14 22 14 17 

 
De talentcoaches 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. 
 
De NIJA 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, 
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. De NIJA 
werkt eveneens nauw samen met het CTO Eindhoven. Het CTO Eindhoven zorgt voor de 
organisatie rondom scholen en huisvesting van spelers. 
 
Internationale instructeurs 
Dankzij een subsidie van het IOC (International Olympic Committee) werd het mogelijk 
voor de NIJB om twee instructeurs uit Zweden een bezoek aan Nederland te laten 
brengen. Beide instructeurs (coördinatoren bij de Zweedse ijshockeybond) hebben samen 
met de technisch directeur van de NIJB gewerkt om de opleidingen in Nederland verder 
vorm te geven. Het gaat hierbij om: Peter Sundström (oud-NHL-speler en nu betrokken bij 
de Zweedse ijshockeybond als topsportcoördinator) en Mikael Wernblom (goaliecoach bij 
AIK Stockholm en goaliecoach bij het nationale U18-team van Zweden). Ook is Mikael 
nauw betrokken bij de goaliecoach-opleiding in Zweden).  
 
Beide instructeurs brachten van 12 tot en met 16 mei 2014 hun eerste van de vijf 
bezoeken aan Nederland. Doel van dit bezoek was de samenwerking tot stand brengen 
en de verschillende targets af te stemmen. Tijdens dit bezoek gaven beide instructeurs op 
woensdagavond 14 mei 2014 in Nieuwegein een presentatie over de volgende 
onderwerpen:  Peter Sundström over 1. The development of youth and junior hockey in 
Sweden the last ten years, from 5-6th in the world to world leading. (This topic also 
includes the importance of having a game philosophy that develops young players.) en 2. 
Technical skills, the importance to be thorough. Mikael Wernblom over 1.  Goaltending 
education over the last 20 years and how Sweden educate goalies today in different age 
groups en 2. Technical skills and Tactical skills and how to develop a goalie-game plan. 
De coachclinic kende in totaal 45 deelnemers. 
 
Op 28 en 29 juni 2014 organiseerde de NIJB samen met de Zweedse instructeurs wederom 
een aantal workshops. Deze workshops werden gehouden in het IJssportcentrum 
Eindhoven. De workshops werden verspreid over het weekend gegeven en hadden een 
theoretische en/of praktische invulling. De workshops hadden de volgende onderwerpen: 
Seizoenplanning en trainingsplanning (Peter Sundström), De moderne aanpak goalietraining. 
Deel 1 (Mikael Wernblom), De essentie van Power Play en Penalty Kill (Peter Sundström), 
Off-ice training voor U10 – U14 spelers (Nanna Wernblom), De moderne aanpak 
goalietraining. Deel 2 (Mikael Wernblom) en Off-ice training voor U16 – U20 spelers (Nanna 
Wernblom). De workshops kenden in totaal 71 deelnemers. De instructeurs werd begeleid 
door bondscoaches. 
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Op 22 november 2014 organiseerde de NIJB in het ijssportcentrum in Eindhoven wederom 
een zeer interessante workshop. De workshop speelde praktisch in op training geven aan 
U12- en U14-spelers. De workshop werd geleid door de technisch directeur en de beide 
Zweedse instructeurs. De workshop kende in totaal 18 deelnemers. De instructeurs werden 
begeleid door bondscoaches en U20-spelers. 
  
De beide Zweedse instructeurs hebben input geleverd aan de opleidingen 
IJshockeytrainer/coach 2 en IJshockeytrainer/coach 3. 
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4. KADERBELEID 

 
Geplande activiteiten in 2014 
- ontwikkelen en aanbieden elektronische leeromgeving (hele jaar); 
- opleiden docenten opleiding Sportleider 1-3; 
- aanbieden opleiding IJshockeyteamleider/coach 1; 
- aanbieden opleiding IJshockeytrainer/coach 2; 
- aanbieden opleiding IJshockeytrainer/coach 3; 
- aanbieden opleiding IJshockeytrainer/coach 4; 
- aanbieden (pilot) opleiding Goalietrainer/coach 1 (september); 
- aanbieden Train de Trainer (TdT)-programma’s (op aanvraag); 
- 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 teambegeleiders van nationale teams (hele jaar); 
- bijscholing van coaches en teambegeleiders tijdens Hockey Development Camp(s) 

(zomer); 
- brainstormsessie(s) tijdens coachplatforms met betrekking tot toekomstplannen; 
- brainstormsessie(s) ledenwerving; 
- beschikbaar stellen van ijshockeykennis en materiaal via de website “IIHF Hockey 

Centre” aan alle verenigingen ten behoeve van coaches, officials en andere 
teambegeleiders. 
 

Gerealiseerde activiteiten in 2014 
Op de website zijn sinds 2013 de brondocumenten en de hoofdstukken van de opleiding 
IJshockeytrainer/coach level 1 te downloaden. Op de website zijn sinds 2014 de 
brondocumenten van de opleiding IJshockeytrainer/coach level 2 en van de opleiding 
IJshockeytrainer/coach 4 te downloaden. Belangstellenden met de nodige vooropleiding en 
praktijkervaring kunnen zich inschrijven voor de opleiding IJshockeytrainer/coach 4. Deze 
opleiding wordt uitgevoerd door de NIJB in samenwerking met de Academie van Sportkader 
van NOC*NSF. Marc Visschers en Ron Berteling zijn in 2014 opgeleid tot sportleider 4. 
Beiden zijn in januari 2015 geslaagd voor de opleiding IJshockeytrainer/coach 4. Zij zijn de 
eerste cursisten, die de opleiding IJshockeytrainer/coach 4 nieuwe stijl met succes hebben 
afgerond. De opleiding IJshockeytrainer/coach 3 start in september/oktober 2015. 
 
Op 8 en 22 november 2014 zijn de praktijk-/examendagen van de opleiding 
IJshockeytrainer/coach 1 respectievelijk in Heerenveen en Nieuwegein georganiseerd. In 
Heerenveen is de praktijk-/examendag afgesloten met 17 gediplomeerde sportleiders. In 
Nieuwegein is de praktijk-/examendag afgesloten met 7 gediplomeerde sportleiders. 
 
In 2014 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 de maanden januari en februari 
2014 werden in Eindhoven en Nijmegen lokale opleidingen voor (club)scheidsrechters 
georganiseerd. In september 2014 werd in Eindhoven een nationale instructiedag voor 
scheidsrechters georganiseerd. In de maanden september, oktober en november 2014 
werden in Geleen, Leiden, Groningen, Zoetermeer en Eindhoven lokale opleidingen voor 
(club)scheidsrechters georganiseerd. In september 2014 vond in Tilburg een regionale 
opleidingsdag voor (club)scheidsrechters plaats. 
 
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  
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conform het sportreglement verplicht. In Dordrecht, Groningen, Heerenveen en Leiden 
hebben in (totaal vier) 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.  
 
In november 2014 is in ’s-Hertogenbosch een cursus voor bench-officials georganiseerd. 
Aan deze cursus deden 15 cursisten mee. In november en december 2014 is in Dordrecht 
een cursus voor bench-officials georganiseerd. Aan deze cursus deden 10 cursisten mee. 

 
De IIHF heeft de website IIHF Hockey Centre1 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. 

 
In het kader van het stimuleren, faciliteren en conditioneren van de opleiding van goalies en 
goalietrainer/coaches is in 2013 een werkgroep geformeerd, waarin (oud-)goalies zitting 
hebben. Het opleidingsplan richt zich op de volgende onderdelen: (a) beleid goaliecoaches 
nationale teams, (b) beleid goalietrainingen clubs en regio’s, (c) opleiding IJshockey 
Goalietrainer/coach niveau 1 (opleiding tot goalietrainer/coach voor goalies tot en met de 
leeftijd van 14 jaar), opleiding IJshockey Goalietrainer/coach niveau 2 (opleiding tot 
goalietrainer/coach voor goalies tot en met de leeftijd van 18 jaar. De leden van de 
werkgroep zijn ingedeeld op de thema’s: (a) ‘opzet en uitvoering goalie-trainingen nationale 
teams’, (b) ‘opzet en uitvoering (lokale en regionale) goalietrainingen clubs’ en (c) 
‘ontwikkeling opleidingen tot goalietrainer/coach’. Goalietrainers zijn tijdens de workshops 
van Mikael Wernblom bijgeschoold (zie paragraaf 3, overige gerealiseerde activiteiten 
talentontwikkeling). 
 
In het kader van Train de Trainer (TdT)-programma’s zijn door de technisch directeur en 
Zweedse instructeurs diverse workshops voor clubtrainers georganiseerd (zie paragraaf 3, 
overige gerealiseerde activiteiten talentontwikkeling). 
 
  

                                                 
1
 Zie http://www.hockeycentre.org. 

http://www.hockeycentre.org/
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5. DIENSTVERLENING AAN VERENIGINGEN 
 
Geplande activiteiten in 2014 
- ontwikkelen “functieboek” met functieomschrijvingen verenigingskader (januari-juni); 
- ondersteuning lokaal arbitrageplan (hele jaar); 
- uitvoering project Veilig Sportklimaat (hele jaar); 
- uitvoering U14-bijeenkomsten (spelregels / Fair Play & Respect); 
- werving spelers, teambegeleiders en clubbestuurders; 
- stimuleren aanstellen technisch coördinator binnen de clubs; 
- aanbieden technisch groeimodel; 
- stimuleren aanstellen wervingscoördinator binnen de clubs; 
- aanbieden wervingsprogramma; 
- versterken samenwerking met kunstijsbanen in Nederland; 
- brainstormsessie(s) met betrekking tot toekomstplannen; 
- uitbouw en verankering licentiereglement Eredivisie. 
 
Gerealiseerde activiteiten in 2014 
In het kader van het verstevigen van de verenigingen wordt gedacht aan het ontwikkelen van 
een verenigingshandboek, waarin de volgende onderwerpen staan belicht: (a) kaderbeleid, 
(b) kwalitatieve trainingen, (c) vrijwilligersbeleid, (d) sportiviteit en respect, (e) werving, (f) 
scheidsrechters, (g) off-ice officials, (h) financiëel beleid, (i) verenigingsmanager. Het project 
Verenigingskader is wegens gebrek aan menskracht en middelen niet uitgevoerd.  

 
Het zou goed zijn als de clubs een vrijwilligerscoördinator aan zouden stellen, die een 
centrale rol gaat vervullen als het gaat om het vrijwilligersbeleid binnen de vereniging. De 
vrijwilligerscoördinator draagt zorg voor een planmatige aanpak van werving van nieuw 
kader. De vrijwilligerscoördinator draagt zorg voor goede en duidelijke afspraken met 
vrijwilligers over de werkzaamheden, de wijze waarop en de condities waaronder deze 
worden uitgevoerd. De vrijwilligerscoördinator stimuleert maatregelen die erop gericht zijn 
waardering voor de inzet van de vrijwilligers uit te drukken. Op de service-pagina van de 
website van de NIJB is het profiel van een vrijwilligerscoördinator te vinden. 
 
Naast de nieuwe rol van vrijwilligerscoördinator kent de NIJB al jaren de rol van 
scheidsrechterscoördinator, de persoon die lokaal belast is met scheidsrechterszaken 
(opleiding, begeleiding, arbitrageplan, communicatie). 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. In het kader van het lokale arbitrageplan worden clubs gestimuleerd 
een scheidsrechterscoördinator aan te stellen. 
 
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. 
 
In het kader van het project Veilig Sportklimaat (VSK) was het doel in 2014 onder andere  
het versterken van bewustwording bestuurders, verbreding spelregelkennis bij spelers, 
begeleiders en toeschouwers (internet, spelregelbewijs, vereenvoudigde uitleg spelregels 
(gericht op doelgroep), het verankeren van sportiviteit als vanzelfsprekend item in de sport, 
het werven, opleiden en begeleiden van (club-)scheidsrechters en het inbedden van 
spelregels en sportiviteit in kaderopleidingen. Leden kun je binden aan je bond door ze een 
sportieve en veilige sportomgeving te bieden. De NIJB doet dat door kader op te leiden, het 
VSK-programma in te zetten en middels een gedragscode in de eigen reglementen leden 
hier op te wijzen, te houden en daar waar nodig, aan te spreken. Dit geheel wordt verstevigd 
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door de directe band die de bondsbestuursleden proberen op te bouwen met de individuele 
leden. 
 
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. De uitvoer van U14-bijeenkomsten in het 
kader van spelregelkennis en Fair Play & Respect heeft in 2014 vervolg gekregen. 
 
In het kader van verenigingsondersteuning is de service-pagina op de website van de NIJB  
bijgewerkt. 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.  
 
Bij het aanbieden van het wervingsprogramma wordt gedacht aan het begeleiden van clubs 
bij het werven van leden middels folders, posters, inloopdagen (proeftrainingen, 
informatiebijeenkomsten ouders). Het ledenwervingsprogramma moet verankerd worden in 
de clubstructuur. De NIJB heeft eerder een ledenwervingsprogramma geïntroduceerd, 
waarbij de clubs een totaalpakket wordt aangeboden om nieuwe leden voor de 
ijshockeysport te werven en de clubs wegwijs te maken in dit programma. Het programma 
bestaat uit twee delen: promotiecampagne IJshockey is voor mij en een educatief 
programma, waarmee de clubs wervingsprojecten kunnen organiseren en exploiteren. Beide 
programmadelen zijn opgezet om naast elkaar te functioneren. Samen dienen ze ter 
ondersteuning en verstrekking van nadere informatie over de voordelen van het beoefenen 
van de ijshockeysport. Criterium voor verenigingsondersteuning vanuit de NIJB op het 
wervingsprogramma is dat de club een wervingscoördinator heeft aangesteld. Met de 
wervingscoördinator van de club zal de technisch directeur of de wervingscoördinator van de 
NIJB het lokale wervingsprogramma bespreken. De focus van het werven van leden zal op 
de doelgroep jongeren onder 8 jaar liggen. IJshockey is nu eenmaal een technische sport, 
waarbij de basis op jonge leeftijd wordt aangeleerd. De wervingsmaterialen zijn beschikbaar 
via de service-pagina op de website van de NIJB. Hardcopies van wervingsmaterialen zijn te 
bestellen via het bondsbureau. 
 
In september 2014 is op het bondsbureau gesproken met de Vereniging Kunstijsbanen 
Nederland (VKN). Diverse ijsbanen staan ervoor open om ijshockeyclubs in de vroege 
ochtenduren (tussen 6:00 en 9:00) ijs te verhuren tegen gereduceerde tarieven. Voorwaarde 
is dat dit niet ten koste gaat van de uren die op de reguliere tijden worden afgenomen. Het is 
dus een mogelijkheid om leden meer trainingstijd aan te bieden. In de nacht van 25 op 26 
oktober 2014 is op diverse ijsbanen een zogenaamde Winterchallenge georganiseerd. Van 
2:00 uur tot 2:01 uur kon er vanwege de omschakeling van zomer- naar wintertijd 61 minuten 
gesport worden voor het goede doel: Spieren voor spieren. Elke ijsbaan kende een eigen 
invulling van het programma. Op 8 november 2014 stond de Nationale Schaats Open Dag bij 
diverse ijsbanen op de kalender. De ijshockeysport kon middels allerlei activiteiten (op doel 
schieten bij een bekende goalie, je favoriete speler een bodycheck geven, met je idool op de 
foto, ….) op die dag onder de aandacht worden gebracht.  
 
Op 19 maart 2014 is een overleg georganiseerd met de clubcoördinatoren verantwoordelijk 
voor het sporttechnische beleid binnen de club en clubvoorzitters. Tijdens dit overleg zijn 
onderwerpen en plannen van sporttechnische aard besproken en gepresenteerd. Tijdens 
deze bijeenkomst heeft de NIJB plannen gepresenteerd omtrent een nieuwe aanpak van de 
jeugdcompetities, de opleidingen, de NIJA, de nationale teams, ledenwerving en andere 
zaken. 
 
De NIJB is het seizoen 2014-2015 gestart met het projectplan Vitale verenigingen. De 
doelstellingen van dit projectplan is (a) het periodiek meten en stimuleren van de vitaliteit van 
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de verenigingen binnen de NIJB, (b) het periodiek inzichtelijk maken van de vraag naar 
verenigingsondersteuning door de NIJB, (c) het doelgericht bij elkaar brengen van 
verenigingen die elkaar kunnen ondersteunen en (d) het bieden van een leidraad aan de 
verenigingen bij het opstellen van structuur, cultuur en beleid. 
 
Een vitale sportvereniging is een financieel en organisatorisch gezonde sportvereniging met 
een krachtig bestuur en goed (technisch) beleid die vanuit haar eigen verantwoordelijkheid, 
realistisch en toekomstgericht activiteiten ontplooit voor zowel haar leden als haar omgeving 
en daarmee in staat is haar sportieve en maatschappelijke rol te vervullen.  
 
De verenigingen worden beoordeeld op de volgende 12 hoofdcriteria: beleid en structuur, 
sporttechnisch beleid, ledenbehoud en –werving, kaderbeleid, financiën, accommodatie, 
communicatie, samenwerking, topafdeling (eerste team), talentontwikkeling, marketing en 
public relations en betrokkenheid. Om tot een beeld te komen van de vitaliteit van een 
vereniging is een online vragenlijst opgesteld.  
 
In het voorzittersoverleg Eredivisie is gezamenlijk gewerkt aan een licentiereglement, dat 
met het seizoen 2013-2014 van kracht is. Het licentiereglement heeft als doel een 
controlemiddel te hebben op het voeren van een financieel gezond beleid door een club in 
de Eredivisie, voordat een licentie voor deelname aan de Eredivisie wordt afgegeven. 
Hiervoor is door de NIJB een licentiecommissie in het leven geroepen, bestaande uit ter 
zake kundige vrijwilligers, die rapporteren aan het bondsbestuur.  
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6. SCHEIDSRECHTERSZAKEN 
 
Geplande activiteiten in 2014 
- organisatie (club)scheidsrechters- en supervisorcursussen (hele jaar); 
- organisatie scheidsrechtersweekend (september); 
- uitwisseling van scheidsrechters met andere landen; 
- werving (club)scheidsrechters en supervisors; 
- deelname IIHF Global Hockey Development Camp (juli); 
- organisatie regionale scheidsrechtersbijeenkomsten voor clubscheidsrechters 

(september). 
 
Gerealiseerde activiteiten in 2014 
Zie paragraaf 4 voor een beschrijving van de in 2014 gerealiseerde activiteiten. 

 
De website biedt uitgebreid aandacht aan spelregels, interpretaties en toepassingen 
daarvan, spelregelinformatie op het niveau van de diverse leeftijdsgroepen. In de zomer van 
2014 is het nieuwe IIHF-spelregelboek 2014-2018 vertaald en vanaf oktober 2014 via de 
website van de NIJB digitaal beschikbaar gesteld. Hardcopies van het nieuwe spelregelboek 
zijn via het bondsbureau te bestellen. 
 
In het kader van uniformiteit is door het bondsbureau in samenwerking met de openbaar 
aanklager een digitaal scheidsrechtersrapport opgesteld. 
 
De volgende Nederlandse scheidsrechters kregen voor het seizoen 2014-2015 van de IIHF 
een internationale licentie: Sven Bergman, Jean-Paul de Brabander, Debby Hengst, 
Natascha Huizeling, Jeroen den Ridder,  Ramon Sterkens en Martin de Wilde. De volgende 
Nederlandse scheidsrechters kregen de licentie van IIHF-linesman: Louis Beelen, Jeroen 
van den Berg, Vivienne Brekelmans, Jos Korte, Joep Leermakers, Aschwin van Loon, Stef 
Oosterling, Louis Robbe en Gert-Jan Zigterman. 
 
Tien Nederlandse scheidsrechters zijn door de IIHF ingezet op acht WK’s of andere 
evenementen. Arnoud van Berkel was als IIHF-supervisor aanwezig tijdens een 
supervisorbijeenkomst en actief op het 2014 IIHF IJshockey WK U20 Divisie II, groep B 
(Spanje) en op het 2014 IIHF IJshockey WK U18 (Finland). Joep Leermakers heeft als 
linesman in de maanden oktober, november en december 2014 wedstrijden in de DEL en 
een wedstrijd in Lique Magnus gefloten. 
 

Internationale scheidsrechtersaanwijzingen in 2014 

Louis Beelen (L) WM18IIB Tallinn Estland 

Jeffrey den Ridder (R) WM18IIIA Sofia Bulgarije 

Martin de Wilde (R) WM20IIB Jaca Spanje 

Debby Hengst (R)  WWIA Prerov Bulgarije 

Joep Leermakers (L) WM Minsk Wit-Rusland 

Joep Leermakers (L) CC (group F) Rouen Frankrijk 

Senovwa Mollen (L) EWCC (group G) Bad Tölz Duitsland 

Stef Oosterling (L) WM18IIIA Sofia Bulgarije 

Bianca Schipper (L) WWIA Prerov Bulgarije 

Jeroen van den Berg (L) WMIIA Belgrado Servië 

Debby Hengst (R) EWCC (group C) Liepaja Letland 

Jos Korte (L) WM20IIA Miskolc Hongarije 
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7. SPORTMEDISCHE ZAKEN 
 
Geplande activiteiten in 2014 
- uitbreiding activiteiten van de medische commissie; 

- voorlichting gevaren en gevolgen dopinggebruik spelers nationale teams (september-
oktober); 

- voorlichting gevaren en gevolgen dopinggebruik spelers eredivisie en eerste divisie 
(september-oktober); 

- opzetten database blessures; 
- voorlichting blessurepreventie. 
 
Gerealiseerde activiteiten in 2014 
De NIJB heeft een Chief Medical Officer (CMO) aangesteld, die een medische commissie 
aanstuurt en programma’s opzet binnen de NIJB op het gebied van sportmedische zaken. 
De CMO is het aanspreekpunt voor clubartsen, bondsartsen en paramedische begeleiders. 
De CMO rekruteert bondsartsen. Onder leiding van de CMO wordt een databank opgezet 
voor het melden van blessures. De CMO is contactpersoon voor NOC*NSF en IIHF en 
organiseert 1 tot 2 keer per jaar een landelijke bijeenkomst voor medische begeleiders, 
waarbij dopingbeleid en blessurepreventie  worden meegenomen. Ook zal de medische 
commissie in samenwerking met de technisch directeur een programma opstellen voor het 
testen en meten van fysieke gesteldheid. Met een intensief trainingsprogramma is het 
noodzakelijk het medische team 100% in orde te hebben. Blessurepreventie staat hoog in 
het vaandel om zodoende bij voorbereidingen en WK’s niets aan het toeval over te laten. 
Samen met bondscoaches worden medisch verantwoorde kracht- en conditieprogramma’s 
samengesteld. Onder leiding van de CMO worden nieuwsartikelen gepubliceerd op de 
website van de NIJB (verenigingsondersteuning). 
 
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. 
 
De dopingautoriteit heeft binnen de NIJB diverse voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd.  
 
In 2014 zijn via de website van Dopingautoriteit onder andere de volgende uploads 
beschikbaar: Dopinglijst per januari 2014 - Lijst van verboden stoffen en middelen per januari 
2014 - Lijst van toegestane middelen per januari 2014. 
 
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 2014 hebben binnen de NIJB in totaal 22 controles binnen wedstrijdverband 
plaatsgevonden. 
 

Dopingcontroles 2014 Aantal controlemomenten Aantal controles 

Eredivisie  
Binnen wedstrijdverband 

5 22 

Totaal 5 22 
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8. ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN 
 
Geplande activiteiten in 2014 
- organisatie bekerfinale eredivisie in Eindhoven (januari); 
- organisatie finaledag U12, U14 en U17 (maart); 
- organisatie Dag van het ijshockey (informatief, educatief, ondersteunend) (juni); 
- organisatie wedstrijd om de Ron Berteling Schaal (september); 
- organisatie Girls Only Hockey Weekend (september); 
- organisatie Super Sunday (december); 
- organisatie schaatsscholen; 
- organisatie clinics en demonstraties. 
 
Gerealiseerde activiteiten in 2014 
De bekerfinale die plaatsvond in januari 2014 in Eindhoven was met ruim 2.000 bezoekers 
uitverkocht. De wedstrijd werd gespeeld tussen DESTIL Trappers Tilburg en UNIS Flyers 
Heerenveen en gewonnen door DESTIL Trappers Tilburg met 2-1. 
 
Op 16 maart 2014 is in Eindhoven een geslaagde finaledag georganiseerd, waarop in de 
jeugdcompetities U17, U14 en U12 de finalewedstrijden om het kampioenschap van 
Nederland werden gespeeld. 
 
Op 27 september 2014 had de NIJB het IJshockeycongres 2014 gepland. Het 
IJshockeycongres is de nieuwe naam voor de "dag van het ijshockey", het evenement dat 
enkele jaren geleden voor het eerst werd georganiseerd. De onderwerpen van de plenaire 
sessie van het IJshockeycongres 2014 waren als volgt: Rol van een nationale sportbond, 
Naar een veiliger sportklimaat, Toelichting competities en Promotie WK 2015. De volgende 
workshops werden tijdens het IJshockeycongres 2014 aangeboden: Sportief besturen deel 
1, Videoanalyse, Spelregelwijzigingen en nieuw spelregelboek / aanpassingen reglementen, 
Aanbod VSK – ook een ijshockey-technische meerwaarde, Sportief besturen deel 2 (vervolg 
workshopronde 1), Werving, behoud en begeleiding scheidsrechters o.a. door inzet 
scheidsrechters-coaches, Kaderopleidingen en talentontwikkeling, Bijeenkomst 
coaches/scheidsrechters Eredivisie, Het belang van de sporter van onderkennen van een 
hersenschudding, Vitale sportverenigingen, Daarnaast zou een loket voor vragen en 
ondersteuning wordt ingericht en een verkorte algemene ledenvergadering worden 
georganiseerd. Het IJshockeycongres 2014 heeft door geringe belangstelling helaas geen 
doorgang gevonden. 
 
In het seizoen 2014-2015 werd in twee wedstrijden gestreden om de Ron Berteling Schaal. 
Op 4 oktober 2014 vond in Heerenveen de eerste wedstrijd plaats tussen UNIS Flyers 
Heerenveen en DESTIL Trappers Tilburg en werd met 2-4 door DESTIL Trappers 
gewonnen. De wedstrijd in Heerenveen werd door 2.100 bezoekers bezocht. Op 5 oktober 
2014 vond in Tilburg de tweede wedstrijd plaats tussen DESTIL Trappers Tilburg en UNIS 
Flyers Heerenveen en werd met 3-2 door DESTIL Trappers Tilburg gewonnen. De wedstrijd 
in Tilburg werd door 1.200 bezoekers bezocht. 
 
In het weekend van 13 en 14 september 2014 is in Maaseik het vierde Girls Only Hockey 
Weekend georganiseerd. Aan het vierde Girls Only Hockey Weekend werd door 146 
meisjes/vrouwen (in de leeftijd van 9 tot 39 jaar) en 50 vrijwilligers deelgenomen. Het was 
wederom een geslaagd toernooi.  
 
Op zondag 30 november 2014 is in Eindhoven een geslaagde Super Sunday georganiseerd, 
waarop in de jeugdcompetities U17, U14 en U12 de finalewedstrijden om de Beker van 
Nederland werden gespeeld. 
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9. MARKTAANDEEL 
 
Geplande activiteiten in 2014 
- ontwikkelen en aanbieden extra diensten via nijb.nl (hele jaar); 
- ontwikkelen en aanbieden sociale media (hele jaar); 
 
Gerealiseerde activiteiten in 2014 
De website is hét belangrijkste communicatiemiddel met de leden. De website voorziet in 
informatie omtrent sportspecifieke en sportbrede onderwerpen. 
 
Via de website van de NIJB is het voor trainer/coaches mogelijk om de brondocumenten en 
beschikbare hoofdstukken van de opleidingen IJshockeytrainer/coach 1, 2 en 4 te 
downloaden.  
 
Via de website van de NIJB is het voor een ieder mogelijk om de nationale team-
programma’s en de (voor)selecties voor de nationale teams te volgen.  
 
Op de website van de NIJB kunnen wedstrijdsecretarissen via (hoofdmenu) Clubs en het 
aanklikken van het eigen clublogo een overzicht vinden van de teams die zijn ingeschreven. 
Door de link van de ijsbaan aan te klikken volgt een overzicht van (1) de wedstrijdtijden van de 
teams, (2) alle wedstrijden die in dat stadion worden gespeeld, (3) de mogelijk beschikbare 
ijstijden. Een bijzonder handige tool waar clubs (wedstrijdsecretarissen) goed gebruik van 
kunnen maken. 

 
De weergave van de standen van met name play-offs, finales en knock-out (beker-
)toernooien is overzichtelijker gemaakt. Op de website is een online controle van de 
speelgerechtigdheid van spelers en teamofficials toegevoegd. Ook van spelers die geen 
NIJB-paspoort kunnen overleggen kan nu voorafgaand aan de wedstrijd de deelname-
gerechtigdheid worden geverifieerd.  
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10. PUBLIC RELATIONS EN MARKETING 
 
Geplande activiteiten in 2014 
- (lokale) TV-uitzendingen bij evenementen van de NIJB; 
- vermarkten bekerfinale 2014-2015 (september-december); 
- het in beeld brengen van wedstrijden (TV of internet); 
- streaming livebeelden van wedstrijden via internet; 
- vermarkten competitie(s), evenementen en talentontwikkeling; 
- vermarkten van het product “ijshockey” en onder de aandacht brengen van een breed 

publiek; 
- vermarkten shirtposities nationale mannenteam bij WK. 
 
Gerealiseerde activiteiten in 2014 
In 2012 heeft de NIJB met de NOS een TV-contract afgesloten tot na de sluitingsceremonie van 
de Olympische Spelen in 2016. De NOS heeft in 2014 aandacht besteed aan de play-offs 
Eredivisie en het 2014 IIHF IJshockey WK in Wit-Rusland. Daarnaast zijn er in den lande 
diverse livestreams verzorgd. 
  
In de eerste helft van 2014 is de bekerfinale 2013-2014 vermarkt. In de tweede helft van 
2014 is de bekerfinale 2014-2015 vermarkt. 
 

In 2014 heeft de NIJB de organisatie van het 2015 IIHF IJshockey WK divisie I, groep B 
toegewezen gekregen. In de tweede helft van 2014 is het WK-toernooi vermarkt. 
 
Op basis van de marketingrechten Lotto heeft de NIJB in 2014 reclame voor de Lotto 
gevoerd via de website, de boarding tijdens de bekerfinale, het activiteitenverslag en op de 
ledenpassen. 
 
De NIJB heeft met Jack's Casino een hoofdsponsor gecontracteerd. De firma Van de Wijgert 
(veilig werken) ondersteunt de NIJB financieel middels een sponsorcontract. In ruil hiervoor 
is hun reclame op de scheidsrechtersshirts aangeboden. Matthews Teamwear was 
kledingsponsor van de nationale teams tot en met medio 2014. 
 
In 2014 hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met mediapartners. De NIJB voert 
initiële gesprekken met Station10 om tot samenwerking te komen. Station10 is een netwerk 
van ervaren (media) professionals. Station10 begrijpt de informatierevolutie en helpt de 
opdrachtgevers de kansen te benutten in tijden van transitie. Door nieuwe producten en 
verdienmodellen te ontwikkelen, bestaande activiteiten te optimaliseren of herstructureren en 
de betrokken teams te begeleiden. De expertise van Station10 is geclusterd naar vier 
gebieden: Strategy & Business Development, Sales & Marketing, Business Technology en 
Communicatie. Station10 werkt met multidisciplinaire teams aan vraagstukken van strategie 
tot implementatie. In iedere fase wordt de gewenste expertise ingezet. Zo verbindt Station10 
de vraag met het talent en efficiency met vooruitgang. Station10 onderzoekt eerst of de 
omgeving van de NIJB zich leent voor een samenwerking. 
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11. ORGANISATIEONTWIKKELING 
 
Geplande activiteiten in 2014 
- versterken bestuurlijke organisatie; 
- versterken werkorganisatie; 
- samenwerking met andere (sport)organisaties; 
- bijscholing bestuurlijke organisaties verenigingen; 
- veilig stellen NIJA Eindhoven; 
- inrichten platforms topcompetities, technische zaken en sportstimulering; 
- doorontwikkelen topcompetities; 
- versterken vrijwilligersorganisatie; 
- meting Goed Sportbestuur (december). 
 
Gerealiseerde activiteiten in 2014 
In het kader van organisatieontwikkeling is de Nederlandse IJshockey Bond voortdurend op 
zoek naar partners om mee samen te werken teneinde de ijshockeysport op een hoger plan 
te brengen. 
 
Bestuurders zullen meer invloed moeten gaan uitoefenen op gewenst sportief en respectvol 
gedrag binnen hun vereniging. Een van de manieren om dit te bereiken is om bestuurders 
meer inzicht te geven in zijn of haar eigen rol en om handvatten te geven om zijn of haar rol 
zo effectief mogelijk uit te voeren. Daarbij wordt gefocust op de richtinggevende en sturende 
functie van de bestuurder. Het VSK-programma heeft onder andere geleid tot het opleiden 
van een workshopleider voor de module “Sportief Besturen”. Deze module zal in de toekomst 
gegeven blijven worden aan verenigingsbestuurders.  
 
De NIJB is een nauwere samenwerking aangegaan met de Vereniging Kunstijsbanen 
Nederland om een betere aansluiting te krijgen tussen sportieve doelstellingen van de NIJB 
en de facilitaire voorzieningen en mogelijkheden in Nederland.  
 
De NIJB is een samenwerking aangegaan met OSF. OSF is een netwerk waarin 
(innovatieve) bedrijven, overheid en sport samenwerken om hun kennis, producten en 
diensten naar opdrachtgevers, overheden en organisaties die betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van de sport in het buitenland te ontsluiten en te verzilveren. 
 
Met TripleDouble heeft de NIJB is een sponsorpropositie ontwikkeld, maar ook een 
bondgenootschap (samen met NBB, KNGU, KNZB, fondsgehandicaptensport, KNWU en 
Atletiekbond) afgesloten. Om het bondgenootschap gezamenlijk officieel af te trappen, is in 
november 2014 een kick off georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst ging TripleDouble in 
gesprek met betrokken partijen over de concrete activiteiten, de mogelijkheden voor de 
betrokken sportbonden, een jaarplanning en werd vanzelfsprekend ook ingegaan op 
specifieke behoeften die er vanuit de bonden zijn.  
 
Bij aanvang van het seizoen 2014-2015 is de NIJB in gesprek gegaan met de clubs in de 
huidige Eredivisie en de Eerste divisie om te komen tot een nieuwe topcompetitie waarbij de 
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie betrokken wordt.  

 
Bij aanvang van het verandertraject voor een nieuwe competitieopzet op het hoogste niveau 
binnen de NIJB is in 2014 een enquête uitgezet. Daarop zijn plenaire sessies en individuele 
gesprekken georganiseerd. Gedachten over een aantal zaken liggen ver uit elkaar. Daarop 
heeft het bondsbureau op basis van gemene delers in 2015 een concept Eredivisie nieuwe 
stijl opgesteld. Besproken is het opzetten van een gezamenlijke competitie tussen Nederland 
en België. Die discussie heeft geleid tot draagkracht. Een officieel geprek met de Belgische 
ijshockey bond heeft plaatsgevonden. De volgende stap is met welke voorwaarden die 
divisie wordt ingericht. Er zullen een aantal randvoorwaarden moeten worden ingevuld.  
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Ondanks de ontkoppeling van de ijshockeysport van het CTO Eindhoven werkt de NIJB 
samen met de gemeente Eindhoven, het ijssportcentrum en het sportleerbedrijf aan de 
voortzetting van de nationale ijshockeyacademie (NIJA). Daarnaast vinden in het nationale 
ijshockeycentrum (NIJC) de nationale trainingsprogramma’s plaats. De NIJB neemt jaarlijks 
naast de huur van een bondsbureau, de huur van bijna 800 trainingsuren af om door middel 
van zowel de NIJA als de NIJC invulling te kunnen geven aan de topsportprogramma’s van 
de NIJB. 
 
De NIJB kent een technisch platform met de technische coördinatoren van de clubs. Het 
platform sportstimulering waarin wervingscoördinatoren van de club actief gaan zijn, moet 
nog worden opgericht. De betreffende platforms hebben ieder een duidelijke opdracht. Het 
technisch platform en platform sportstimulering worden georganiseerd en inhoudelijk 
getrokken door de technisch directeur. De doelstelling van het technisch platform is om te 
komen tot uniformiteit van sporttechnisch beleid, waarbij de teamofficials opgeleid zijn en 
een direct samenspel plaatsvindt op het gebied van talentherkenning en talentontwikkeling. 
De doelstelling van het platform sportstimulering is om zoveel mogelijk ledenwervings-
activiteiten te ondernemen. De technisch directeur organiseert tevens coachplatforms met 
bondscoaches en clubcoaches met als doel uniformiteit in het te volgen sporttechnisch 
beleid te bewerkstelligen. De genoemde platforms hebben een functie op kennisdeling van 
en tussen betrokkenen, een functie op beleidsvoorbereiding c.q. advisering en een functie op 
implementatie van beleid. 
 
In het kader van de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF dienen de sportbonden te 
beschikken over goede tuchtregels inzake doping en seksuele intimidatie. De sportbonden 
kunnen de tuchtrechtspraak inzake doping en seksuele intimidatie zelf regelen of onderbrengen 
bij het Stichting Instituut Sportrechtspraak (ISR). De directie van de NIJB is in gesprek gegaan 
met het ISR over het onderbrengen van de tuchtrechtspraak inzake seksuele intimidatie en 
dopingzaken bij het ISR. In het geval van een samenwerking met ISR dienden aanpassingen 
plaats te vinden in de statuten, het huishoudelijk reglement en het tuchtreglement. Met het 
onderbrengen van doping en seksuele intimidatie bij het ISR, dient het ISR een orgaan te 
worden van de bond met dientengevolge een ingrijpende wijziging van de statuten. In het kader 
van een goede aanpak is individueel lidmaatschap vereist en dienen contractanten eveneens 
stemgerechtigd te worden. Marjan Olfers heeft namens het ISR de statuten en reglementen 
dientengevolge aangepast. Deze zijn in de algemene ledenvergadering van februari 2014 
goedgekeurd. De aangepaste statuten hebben in februari 2014 de notaris gepasseerd.  

 
In november 2014 heeft het bondsbestuur de meting code goed sportbestuur ingevuld. 
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BIJLAGE: LEDENAANTALLEN, VERENIGINGEN EN KADER 
 

Ledenaantallen NIJB 

 Vrouwen Mannen Totaal 

 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Tot 18 jaar 156 147 159 1256 1301 1341 1412 1448 1500 

Vanaf 18 jaar 536 529 539 3667 3690 3698 4203 4219 4237 

Totaal 692 676 698 4923 4991 5039 5615 5667 5737 

 

Aantallen verenigingen NIJB 

 2014 2013 2012 2011 2010 

IJshockeyclubs 21 16 16 16 15 

‘Losse’ ijshockeyteams 23 20 22 23 16 

Totaal 44 36 38 39 31 

 
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 21 ‘losse’ (recreatieve) teams 
als contractant aan de NIJB verbonden. 
 

Kader NIJB (onbezoldigd) 

 Vrouwen Mannen Totaal 

 2014 2014 2014 

Bestuur en commissies landelijk niveau 5 39 44 

Besturen verenigingsniveau 24 106 130 

Begeleiders nationale teams (excl. bondscoaches) 3 21 24 

Scheidsrechters landelijk niveau 7 50 57 

Totaal 39 216 255 
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Bondsbestuur 

Ruud VREEMAN voorzitter (tot 23 januari 2014) 

Jan HOPSTAKEN voorzitter (vanaf 23 januari 2014) 

Leonidas PAKOS secretaris/juridische zaken 

Jaap HERMSEN lid PR & Marketing (afgetreden in 2014) 

 

Bondsbureau 

Arnoud van BERKEL algemeen directeur (0,3 fte) 

Theo van GERWEN technisch directeur (1,0 fte)  

Wilma OLIJHOEK office manager (1,0 fte) 

Jack HAM administratief medewerker 

Bohuslav SUBR talentcoach CTO-ijshockey 

Josh MIZEREK talentcoach CTO-ijshockey 

Paul VINCENT talentcoach CTO-ijshockey 

 

Bondscoaches 

Chris EIMERS coach nationaal mannenteam  

Mike PELLEGRIMS assistent-coach nationaal mannenteam  

Bohuslav SUBR videocoach nationaal mannenteam 

Joep FRANKE coach nationaal vrouwenteam 

Nancy van der LINDEN assistent-coach nationaal vrouwenteam 

Danny JURGENS goaliecoach nationaal vrouwenteam 

Theo van GERWEN coach Jong Oranje U20 

Bohuslav SUBR assistent-coach Jong Oranje U20 

Chad KAMBEITZ goaliecoach Jong Oranje U20 

Bohuslav SUBR coach Jong Oranje U18 

Josh MIZEREK assistent-coach Jong Oranje U18 

Björn van de PUT goaliecoach Jong Oranje U18 

Josh MIZEREK coach Jong Oranje U16 

Mike NASON coach Jong Oranje U16 

Patrick den OUDEN goaliecoach Jong Oranje U16 

Frank VERSTEEG coach Jong Oranje U14 

Marco POSTMA coach Jong Oranje U14 

Danny JURGENS goaliecoach Jong Oranje U14 

Stefan COLLARD coach Jong Oranje U12 

Janusz JANIKOWSKI coach Jong Oranje U12 

Borke ERADES goaliecoach Jong Oranje U12 
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Competitiecommissie 

Arnoud van BERKEL adviseur bondsbureau 

Eric MARTIN voorzitter/competitieleider Eredivisie en Eerste divisie 

Marlies GOESSENS competitieleider U17, U14, U12 

Edward KORT competitieleider Tweede en Derde divisie 

Sonja van HETEREN competitieleider Vierde divisie, aspiranten en WM 

Pieter van OTTERDIJK competitieleider Vijfde divisie en studenten 

 

Scheidsrechterscommissie 

Arnoud van BERKEL voorzitter 

Jan PASSCHIER lid 

Guus SIJMONS lid 

Ruud van BAAST lid 

Coen HENSING lid 

 

Tuchtcommissie 

Mr. M. DIJKSTRA voorzitter 

Mr. F.C.T. DOBBELAAR vice-voorzitter 

H.M. DAME lid 

R.M.U. JONKMANS lid 

W. TAMBOER lid 

 

Commissie van beroep 

Mr. P.P. ROUSSEAU  voorzitter 

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 

Harry VLAARDINGERBROEK lid 

 

Medische commissie 

Jean Driessen, MD voorzitter 

Frank BAARVELD adviseur 

Robbert GODDARD lid 

Richard van DELFT lid 

Stephan WIDJAJA lid 

 

Commissie statistiekverwerking 

Jan KERKHOF voorzitter 

Ruud BRUIJNESTEIJN lid 

John den ENGELSE lid 

Edward KORT lid 

Joeri LOONEN lid 

Lisette de RUIJTER lid 

Marlies GOESSENS lid 

Rennie SCHUURMAN lid 

 

Geneesmiddelen Dispensatie Sporter-commissie (GDS-commissie) 

Ed HENDRIKS lid 

Leo HEERE lid 

Marjon van EIJSDEN-BESSELING lid 

Hans in ’t VEEN lid 

Jan HOOGSTEEN lid 

Hans VORSTEVELD lid 

Edwin GOEDHART lid 

Huib PLEMPER lid 

Hans KEIZER lid 

Hans-Jurgen MAGER lid 
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