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1. Inleiding 
In 2016 heeft de Nederlandse IJshockey Bond (NIJB) een beleidsplan 2017+ en een 
sporttechnisch beleidsplan 2017+ opgesteld. In deze beleidsplannen staan activiteiten-
programma’s beschreven. Dit jaarplan presenteert de voor 2017 geplande activiteiten per 
beleidsterrein of aandachtsgebied. De NIJB onderscheidt de beleidsterreinen wedstrijdsport, 
topsport en talentontwikkeling, kaderbeleid en dienstverlening aan verenigingen. De term 
aandachtsgebied wordt gebruikt voor de meer ondersteunende activiteiten zoals 
scheidsrechterszaken, sportmedische zaken, organisatie van evenementen, marktaandeel 
(ledenwerving), public relations en marketing en organisatieontwikkeling. De in dit jaarplan 
genoemde activiteiten vinden hun neerslag in de begroting 2017. 
 
2. Wedstrijdsport 
 
Activiteiten BeNe-league en eerste divisie in 2017 
- tweede gedeelte van de competities seizoen 2016-2017 (januari-maart); 
- eerste gedeelte van de competities seizoen 2017-2018 (september-december); 
- bijeenkomsten met BeNe-league- en eerste divisieclubs over evaluatie, stand van zaken 

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

gevaren en gevolgen van dopinggebruik (hele jaar); 
- voorlichten van clubs over overheidsregels met betrekking tot ‘vreemdelingen’; 
- het laten uitvoeren van dopingcontroles binnen wedstrijdverband in de eredivisie en 

eerste divisie (september-december); 
- deelname winnaar BeNe-league seizoen 2016-2017 aan de Continental Cup (september-

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

arbitrage. 
 

Activiteiten overige competities in 2017 
- tweede gedeelte competities seizoen 2016-2017 (januari-maart); 
- evaluatie met jeugdclubs seizoen 2016-2017 (mei); 
- evaluatie met tweede, derde, vierde en vijfde divisieclubs seizoen 2016-2017 (mei); 
- evaluatie met studententeams seizoen 2016-2017 (mei); 
- eerste gedeelte jeugdcompetities 2017-2018 in verschillende leeftijdscategorieën (circa 

60 teams) (oktober-december); 
- eerste gedeelte van de competities 2017-2018 in de tweede, derde, vierde en vijfde 

divisie voor recreatieve ijshockeyers 18 jaar en ouder (circa 40 teams) (oktober-
december); 

- eerste gedeelte van studentencompetitie seizoen 2017-2018 (oktober-december). 
 
3. Topsport en talentontwikkeling 
 
Activiteiten nationaal mannenteam in 2017 
- voorbereiding op het 2017 IIHF IJshockey WK Divisie I, groep B in de vorm van 

trainingen, interlands en oefenwedstrijden (april); 
- deelname aan het 2017 IIHF IJshockey WK Divisie I, groep B in Belfast, Groot-Brittannië, 

met als doel eerste plaats en promotie naar Divisie I, groep A (april); 
- off-ice trainingen op basis van individueel trainingsprogramma (januari-december); 
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. 
 
Activiteiten nationaal vrouwenteam in 2017 
- voorbereiding op het 2017 IIHF IJshockey Vrouwen WK Divisie II, groep A in de vorm 

van trainingen, interlands en oefenwedstrijden in Nederland (januari-april); 
- deelname aan het 2017 IIHF IJshockey Vrouwen WK Divisie II, groep A in Gangneung, 

Korea, met als doel eerste plaats en promotie naar Divisie I, groep B (april); 
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- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december); 
- tenminste 16 trainingen (januari-december); 
- deelname aan wedstrijden tegen eerste divisie-teams in competitieverband (januari-

april);  
- deelname aan wedstrijden tegen eerste divisie-teams in competitieverband (oktober-

december); 
- voorlichten van de speelsters over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. 
 
Activiteiten Jong Oranje U20 in 2017 
- deelname aan het 2017 IIHF IJshockey U20 WK Divisie II, groep A in Tallinn, Estland, 

met als doel behoud van plaats in divisie II, groep A (december 2016); 
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december); 
- selectie Jong Oranje U20 2017-2018 en trainingen via NIJC Eindhoven (juni-december);  
- tenminste 10 trainingen (januari-december); 
- tenminste 6 oefenwedstrijden (januari-december); 
- tenminste 1 trainingskamp (juni); 
- voorbereiding op het 2018 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. 
 
Activiteiten Jong Oranje U18 in 2017 
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december); 
- deelname aan het 2017 IIHF IJshockey U18 WK Divisie II, groep B in Novi Sad, Servië, 

met als doel promotie naar divisie II, groep A (maart); 
- selectie Jong Oranje U18 2017-2018 en trainingen via NIJC Eindhoven (januari-

december); 
- tenminste 10 trainingen (januari-december); 
- tenminste 6 oefenwedstrijden (januari-december); 
- tenminste 1 trainingskamp (juni); 
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. 
 
Activiteiten Jong Oranje U16 in 2017 
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december); 
- tenminste 10 trainingen (januari-december); 
- tenminste 4 oefenwedstrijden (januari-december); 
- tenminste 1 trainingskamp (juni); 
- tenminste 1 trainingskamp in het buitenland; 
- tenminste 1 toernooi in het buitenland; 
- selectie Jong Oranje U16 2017-2018 en trainingen via NIJC Eindhoven (januari-

december). 
 
Activiteiten Talententeam U14 in 2017 
- tenminste 10 selectietrainingen (januari-december); 
- tenminste 2 oefenwedstrijden (januari-december); 
- tenminste 1 trainingskamp (zomer); 
- deelname aan minimaal 2 internationale toernooien in het binnen- en/of buitenland. 
 
Activiteiten Talententeam U12 in 2017 
- tenminste 10 selectietrainingen (januari-december); 
- tenminste 2 oefenwedstrijden (januari-december); 
- tenminste 1 trainingskamp (juni); 
- deelname aan minimaal 2 en maximaal 3 internationale toernooien in het binnen- en/of 

buitenland. 
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Activiteiten Talenten U10 in 2017 
- 2 talentdagen (per seizoen). 
 
Overige activiteiten talentontwikkeling in 2017 
- continueren NIJC Eindhoven (hele jaar); 
- tweede gedeelte seizoen/schooljaar 2016-2017 op het RTC in Tilburg, Heerenveen en 

Dordrecht (januari-juni); 
- selectie seizoen/schooljaar 2017-2018 op het RTC in Tilburg, Heerenveen en Dordrecht 

(maart-april); 
-  eerste gedeelte seizoen/schooljaar 2017-2018 op het RTC in Tilburg, Heerenveen en 

Dordrecht (september-december); 
-  stimuleren van samenwerking tussen de verenigingen binnen de regio’s, waardoor talenten 

de gelegenheid wordt geboden om meer en beter te kunnen trainen en waarbij coaches de 
gelegenheid krijgen informatie uit te wisselen en van elkaar te leren; 

- 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; 
- doorontwikkelen standaardformulieren scoutingprocedure. 

 
4. Kaderbeleid 
 
Activiteiten in 2017 
- opleiden docenten opleiding IJshockeytrainer/coach 1-4; 
- aanbieden opleiding IJshockeytrainer/coach 1 (teambegeleider); 
- aanbieden opleiding IJshockeytrainer/coach 2; 
- aanbieden opleiding IJshockeytrainer/coach 3; 
- aanbieden opleiding IJshockeytrainer/coach 4; 
- aanbieden opleiding IJshockey Goalietrainer/coach 1; 
- aanbieden Train de Trainer (TdT)-programma’s (op aanvraag); 
- scholen en bijscholen (club)scheidsrechters (hele jaar); 
- aanbieden opleiding IJshockey Scheidsrechter 1 (clubscheidsrechter); 
- 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; 

- beschikbaar stellen van ijshockeykennis en materiaal via Coaches Corner aan alle 
verenigingen ten behoeve van coaches, officials en andere teambegeleiders; 

- aanbieden van minimaal 1 (2) workshop door externe experts voor coaches en 
goaliecoaches op het gebied van technische en tactische onderwerpen. 
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5. Dienstverlening aan verenigingen 
 
Activiteiten in 2017 
- ondersteuning lokaal arbitrageplan (hele jaar); 
- uitvoering lokale clubondersteuning; 
- uitvoering lokale clubbijeenkomsten inzake dienstverlening sporttechnische zaken; 
- uitvoering U14-bijeenkomsten (spelregels / Fair Play & Respect); 
- aanbieden wervingsprogramma; 
- uitvoering programma werving en behoud spelers, teambegeleiders en clubbestuurders; 
- stimuleren aanstellen technisch coördinator binnen de clubs; 
- aanbieden technisch groeimodel; 
- stimuleren aanstellen wervingscoördinator binnen de clubs; 
- versterken samenwerking met kunstijsbanen in Nederland; 
- brainstormsessie(s) met betrekking tot toekomstplannen. 
 
6. Scheidsrechterszaken  
 
Activiteiten in 2017 
- organisatie (club)scheidsrechters- en supervisorcursussen (hele jaar); 
- organisatie scheidsrechtersweekend (september); 
- aanstellen scheidsrechterscoördinatoren binnen de clubs; 
- referee-for-tomorrow project; 
- aanbieden opleiding IJshockey Scheidsrechterscoach; 
- aanbieden opleiding IJshockey Supervisor; 
- bijeenkomsten met scheidsrechterscoördinatoren en supervisors; 
- uitwisseling van scheidsrechters met andere landen; 
- werving (club)scheidsrechters en supervisors; 
- deelname IIHF Global Hockey Development Camp (juli); 
- organisatie regionale bijeenkomsten voor clubscheidsrechters (september); 
- uitwerken en implementeren wervingsplan. 
 
7. Sportmedische zaken 
 
Activiteiten in 2017 
- uitbreiding activiteiten van de medische commissie; 

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

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

- opzetten databank blessures; 
- voorlichting blessurepreventie; 
- pilot plan van aanpak verminderen van hersenschuddingen. 
 
8. Organisatie van evenementen 

 
Activiteiten in 2017 
- organisatie bekerfinale in Eindhoven (januari); 
- organisatie Final 4 om het kampioenschap van Nederland (februari); 
- organisatie finaledag U12-, U14- en U17-competities in Eindhoven (maart); 
- organisatie Dag van het ijshockey (informatief, educatief, ondersteunend) (april); 
- organisatie Dutch Elite Development Camp (augustus); 
- organisatie wedstrijd om de Ron Berteling Schaal (september); 
- organisatie Girls Only Hockey Weekend (oktober); 
- organisatie Super Sunday in Eindhoven (december); 
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- organisatie clinics en demonstraties; 
- organisatie schaatsscholen. 

 
9. Marktaandeel 
 
Activiteiten in 2017 
- ontwikkelen en aanbieden extra diensten via nijb.nl (hele jaar); 
- ontwikkelen en aanbieden extra diensten via ijshockeynederland.nl (hele jaar); 
- ontwikkelen en aanbieden sociale media (hele jaar). 

 
10. Public relations en marketing 
 
Activiteiten in 2017 
- (lokale) TV-uitzendingen bij evenementen; 
- vermarkten bekerfinale 2017-2018 (september-december); 
- het in beeld brengen van wedstrijden (TV of internet); 
- streaming livebeelden van wedstrijden via internet; 
- vermarkten competitie(s), evenementen en talentontwikkeling; 
- vermarkten IJshockey Nederland; 
- vermarkten shirtposities nationale mannenteam; 
- vermarkten shirtposities nationale vrouwenteam; 
- vermarkten shirtposities Jong Oranje U20; 
- vermarkten shirtposities Jong Oranje U18. 
 
11. Organisatieontwikkeling 
 
Activiteiten in 2017 
- versterken bestuurlijke organisatie; 
- versterken werkorganisatie; 
- doorontwikkelen IJshockey Nederland; 
- doorontwikkelen topcompetities; 
- doorontwikkelen jeugdcompetities (competitiemodellen); 
- versterken vrijwilligersorganisatie; 
- samenwerking met clubs en in het bijzonder met Tilburg vanwege de aparte status van 

deelname aan de Oberliga; 
- samenwerking met andere (sport)organisaties; 
- bijscholing bestuurlijke organisaties verenigingen; 
- zelfanalyse bondsbestuur (december); 
- meting Goed Sportbestuur (december). 
 


