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Opening en mededelingen
De directeur opent de vergadering en heet een ieder welkom. Tijdens het voorjaarsoverleg
wordt jaarlijks het afgelopen seizoen geëvalueerd en vooruitgekeken naar het volgende
seizoen. Vanwege het coronavirus is ervoor gekozen om het voorjaaroverleg via een online
meeting te laten plaatsvinden.
De directeur geeft een toelichting op de spelregels die gelden tijdens de Microsoft Teamsvergadering. Telkens na ieder agendapunt worden de vragen die via de chat binnenkomen
beantwoord.
IJshockey Nederland heeft eerder aan de leden een brief gestuurd over de maatregelen naar
aanleiding van het coronavirus. In de persconferentie van het kabinet op 6 mei 2020 is
aangegeven dat we vanaf 1 september 2020 weer kunnen starten met de binnensporten
(zonder publiek).
Met de Vereniging Kunstijsbanen Nederland (VKN) worden goede gesprekken gevoerd over
de maatregelen/protocollen in het kader van het coronavirus. Met de andere ijsbanen die niet
gelieerd zijn aan de VKN worden aparte gesprekken gevoerd.
Met NOC*NSF bestaat een goede communicatie. We blijven de clubs informeren over
maatregelen, protocollen en noodfondsen.
1. Evaluatie seizoen 2019-2020
De directeur dankt de competitieleiders voor het vele werk. Naar aanleiding van de nieuwe
indeling en opzet wordt geconstateerd dat meer spannende wedstrijden plaatsvinden. De
directeur roept de clubs en contractanten op om goede spelers die in de lagere
seniorendivisies meedoen vooral een dienende rol te laten spelen waarbij het motto FairPlay
& Respect een belangrijke rol speelt en het belang van gelijkwaardige wedstrijden voorop
staat.
De directeur geeft een toelichting op de resultaten naar aanleiding van de enquête die door
68% van de respondenten is ingevuld hetgeen de betrokkenheid van de lagere seniorendivisies goed weergeeft. Over het algemeen zijn de teams tevreden over het spelniveau
binnen hun eigen competitie/divisie. Promotie-/degradatieregeling zorgt in de toekomst voor
verdere nivellering.
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In grafieken wordt weergegeven de percentages van wedstrijden met 3 doelpunten verschil,
met 4-5 doelpunten verschil en met 6 of meer doelpunten verschil. Uit de grafieken is
duidelijk meetbaar dat door de nieuwe opzet/indeling meer kwalitatieve wedstrijden tot stand
zijn gekomen. In de Derde divisie leeft ontevredenheid over het spelen tegen meerdere
teams uit de eigen stad. Voorgesteld wordt om maximaal twee teams uit de eigen stad in een
poule in te delen. De directeur geeft aan dat dit op basis van regionale indeling praktisch niet
mogelijk is. Over het algemeen zijn de teams tevreden over het aantal wedstrijden in het
seizoen. Het aantal wedstrijden is afhankelijk van het aantal teams in de betreffende poules.
De promotie-/degradatiewedstrijden hebben uiteindelijk door de maatregelen naar aanleiding
van het coronavirus niet plaatsgevonden. Deze promotie-/degradatiewedstrijden moeten
zorgen voor verdere nivellering. Doordat de planning wordt aangepast naar aanleiding van
het inplannen van playoffs in de BeNe-league en Eerste divisie werd het plannen van de
promotie-/degradatiewedstrijden bemoeilijkt. Volgend seizoen gaan we deze wedstrijden
testen. Na het seizoen gaan we evalueren of het een goed en uitvoerbaar concept is.
Naar aanleiding van de enquête wordt vastgesteld dat de planning beter moet worden
afgestemd. Er volgt een workshop voor wedstrijdsecretarissen waarbij de competitieplanner
uitleg geeft over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij de planning van de competities.
Deze workshop moet zorgen voor meer efficiency. De datum voor deze workshop wordt op
een later moment gecommuniceerd. Het plannen van wedstrijden wordt bemoeilijkt doordat
in sommige steden veel seniorenteams actief zijn met maar drie beschikbare
wedstrijdmomenten. De wedstrijddichtheid met het groeien van het aantal teams wordt
steeds meer een probleem. Ook het uitvallen van weekenden door bijvoorbeeld
weersomstandigheden speelt daarin een rol.
Naar aanleiding van de opmerkingen dat spelers meespelen onder een andere naam wordt
verwezen naar artikel 13 van het sportreglement waarbij de scheidsrechter door de
tegenpartij gevraagd kan worden om spelers op basis van hun legitimatiebewijs te
controleren. Dit moet dan wel voor of tijdens de wedstrijd gebeuren. Achteraf is dit moeilijk te
controleren. Roy Slond stelt voor om de pasfoto’s van de spelers in de line up op te nemen.
De directeur merkt op dat sterke spelers een grote invloed hebben op de wedstrijduitslagen
en verzoekt de clubs en contractanten om deze spelers vooral een dienende rol in de
wedstrijd te geven.
De clubs en contractanten merken op dat vaak dezelfde scheidsrechters de wedstrijden
fluiten. De directeur geeft aan dat dit het gevolg is van de regionale indeling. De
scheidsrechterscommissie gaat actief met de clubs en contractanten de kwaliteit van de
(club)scheidsrechters verbeteren door het aanbieden van ondersteuning waaronder
opleidingen. Aangedragen is dat een warming-up ten goede komt aan het spel van de
spelers. De directeur merkt op dat de warming-up wel buiten het ijs kan plaatsvinden.
Geconstateerd wordt dat het inzetten van de nieuwe opzet/indeling tot goede resultaten leidt.
Derhalve stelt IJshockey Nederland voor om de opzet aan te houden en daarmee voor
stabiliteit te zorgen.
De directeur dankt Remco Boen voor het opzetten van de enquête waarbij bewust is
gekozen voor een eenvoudige enquête die voldoende inzicht geeft in de belevingen bij de
clubs en contractanten.
Jean-Louis Flier (Amsterdam) brengt de deelname van spelers uit de hogere teams (in de
Zesde divisie) ter sprake. Deze regeling is van invloed op de competitie. De directeur geeft
aan dat de doelstelling van bijlage II bij het sportreglement: “Switchen seniorenspeler tussen
eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde divisie” is om over voldoende spelers te
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kunnen beschikken om wedstrijden doorgang te laten vinden waarbij gewaarborgd moet
worden dat de regeling in het kader van het switchen, zorgt voor een eerlijk verloop van de
betreffende competities. Remco Boen geeft aan dat de werkgroep dit onderwerp als
aandachtspunt meeneemt in de komende besprekingen.
Aan de orde wordt gesteld dat teams voorafgaand aan de wedstrijden een opstellingsformulier moeten inleveren bij de bench officials. Alleen het inleveren van de longlist geeft de
bench officials niet de informatie die voor de betreffende wedstrijd van toepassing is,
namelijk de spelers die aan de betreffende wedstrijd deelnemen onder welk rugnummer.
Door enkel de longlist in te dienen komen spelers op de wedstrijdsheet te staan die niet aan
de wedstrijd deelnemen. Dit zou in het kader van bijlage II bij het sportreglement (maximaal
aantal wedstrijden hoger spelen) nadelig kunnen zijn, aldus de directeur. Op de website van
ijshockeynederland.nl onder Sport & Organisatie / bench officials / formulieren wordt een
concept opstellingsformulier aangeboden. Op basis van artikel 13 van het sportreglement
moet tijdig voorafgaand aan een wedstrijd de opstelling en de teamlijst bij de bench officials
worden ingeleverd. Met de systeembeheerder wordt besproken of eenvoudig een online
teamregistratieformulier kan worden ingezet.
Besproken wordt het online invullen van het wedstrijdformulier. Op de meeste ijsbanen is
een goede wifi-verbinding beschikbaar op basis waarvan met een laptop of iPad het online
wedstrijdformulier prima tijdens de wedstrijd ingevuld kan worden. Intern wordt besproken
hoe (en of) het online wedstrijdformulier digitaal kan worden ondertekend. Aan meerdere
officials binnen een club of contractant kunnen logincodes voor het invoeren van de
wedstrijdgegevens beschikbaar worden gesteld. Hiervoor dient het bestuur van de club of
contractant een mail te sturen naar het bondsbureau
(wilma.olijhoek@ijshockeynederland.nl).
2. Vooruitblik komend seizoen
De directeur geeft een toelichting op de indeling van de teams voor het komende seizoen. Deze
indeling is onder voorbehoud omdat de mogelijkheid bestaat dat teams afvallen of nieuwe teams
worden toegevoegd. In de opzet is sprake van rechtstreekse promotie en degradatie alsmede
promotie en degradatie door middel van allesbeslissende wedstrijden. Op 15 maart 2021 moeten
alle wedstrijden gespeeld zijn. Dit is echter het komende seizoen afhankelijk van de start van de
competitie naar aanleiding van de maatregelen met betrekking tot het coronavirus. De deadline
voor de voorlopige inschrijvingen is bepaald op 15 juni 2020. Na 15 juni 2020 kunnen teams niet
meer inschrijven; tot 15 juli 2020 kunnen teams nog uitschrijven.
Ben Buiting (Eindhoven) vraagt naar de mogelijkheid van douchen na de wedstrijden. De
directeur geeft aan dat hiervoor de nationale maar ook de internationale richtlijnen gevolgd zullen
worden.

Gevraagd wordt naar de mogelijkheid om een team van Leiden in het zuiden in te delen en
het team van Utrecht in het noorden in te delen. De directeur geeft aan dat je dan de
regionale indeling van noord en zuid in de war gaat brengen.
Koen Arens (Eindhoven) vraagt of studenten die een aanvullende wedstrijd spelen in de
Tweede divisie niet meer speelgerechtigd zijn om deel te nemen in de studentencompetitie.
Het bondsbureau komt hier op een later moment op terug.
Ab Sier (Nijmegen) geeft aan dat je geen gastspelers kunt toevoegen aan de longlist omdat
dan gevraagd wordt om een nationale transfer. Remco Boen verwijst hierbij naar bijlage II lid
h. bij het sportreglement. Hierbij is het niet meer van toepassing dat een doelverdediger uit
dezelfde stad komt op voorwaarde dat toestemming is bereikt met de beide teams en de
competitiecommissie.
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De directeur geeft aan dat de clubs en contractanten bij de voorlopige inschrijvingen nieuwe
teams kunnen toevoegen en verzoekt de clubs en contractanten daarnaast een mail te
sturen naar de competitiecommissie (competitie@ijshockeynederland.nl). Voor het indelen
van nieuwe teams zijn criteria opgesteld. Deze criteria staan opgenomen in de presentatiesheets.
Vladimir Loukachov (Amsterdam) vraagt of bezwaar kan worden aangetekend tegen de
indeling. De directeur geeft aan dat op basis van de nieuwe opzet bezwaar niet zal worden
ingewilligd en dat teams door middel van de promotie-/degradatieregeling kunnen
promoveren of degraderen.
3. Finaledag
Aan de hand van de presentatiesheets geeft Roy Slond een toelichting op de activiteiten tijdens
de geplande finaledag (die helaas in 2020 geen doorgang heeft gehad), waaronder diverse side
events. De sponsorproposities gelden ook voor volgend seizoen. Op basis van de begroting is
zichtbaar dat de lasten boven de baten gaan op basis waarvan wordt voorgesteld dat de teams in
de lagere seniorendivisies een verhoging op de competitieafdracht van EUR 40 betalen tenzij er
sponsoren worden gevonden. Doelstelling is om te koersen op een break-even begroting.
Gevraagd wordt of na de verhoging van EUR 40 de extra gelden gelabeld worden aan de
finaledag en na een winst op de finaledag gelden aan de clubs en contractanten worden
terugbetaald. Voorgesteld wordt om de deelnemende teams een bijdrage te laten betalen. De
directeur geeft aan dat dit zou neerkomen op EUR 300-400 per team en dat hiervoor niet wordt
gekozen.
Jesmer Doele (Leeuwarden) vraagt om rekening te houden met de aanvangstijden van de
finalewedstrijden voor de teams die uit het noorden komen. De directeur geeft aan dat je hooguit
een uur later kunt aanvangen omdat anders de laatste wedstrijd op de finaledag laat is
afgelopen.
Florian Hamerslag (Nijmegen) stelt voor om de studenten mee te laten doen aan Super Sunday
door de nummers 1 en 2 een finalewedstrijd te laten spelen. Dit voorstel zal worden besproken
met de werkgroep, het inplannen van een extra wedstrijd op één dag is echter lastig, aldus de
directeur.
Siedo Bos (Heerenveen) vraagt waarom bij de planning van de finaledag geen rekening is
gehouden met het toernooi dat tegelijkertijd in Heerenveen stond gepland. Dit toernooi is voor
aanvang van het seizoen 2019-2020 via de wedstrijdsecretaris bij de bond als verhindering
aangemeld. Na de publicatie van de datum van de finaledag aan het begin van het seizoen is
geen melding ontvangen vanuit Heerenveen dat er een ‘conflict’ bestond met een toernooi in
Heerenveen op diezelfde datum. In het seizoen 2020-2021 is de finaledag gepland op zaterdag
17 april 2021.

Aangegeven wordt dat bij de planning van de finaledag rekening moet worden gehouden met
het feit dat veel spelers van de lagere seniorenteams jeugdteams coachen.
De clubs geven aan dat de datum van de finaledag laat is. Besproken is dat de finaledag
komend seizoen mogelijk gepland kan worden tijdens het paasweekend, maar dat een
eerder moment lastig is.
De directeur geeft aan dat gebleken is dat Breda een aantrekkelijke locatie is om de
finaledag te organiseren. Bij sponsoring van EUR 5.000 is koppeling aan het evenement
voor de komende drie jaar mogelijk. Voorgesteld wordt dat anders de teams ieder op zoek
gaan naar kleinere sponsoren. Voorlopig ligt het voorstel van de verhoging van de
competitieafdracht met EUR 40 op tafel. Hoe meer sponsorgelden worden ontvangen, hoe
meer we terug kunnen storten in de clubkas, aldus de directeur.
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De directeur bedankt Roy Slond, Marcel Uitenbroek en Menno Cleton voor de goede
voorbereiding. Zij zijn samen met stagiaires enthousiast aan de slag gegaan om van de
finaledag een geweldige happening te maken. Hopelijk kunnen we volgend seizoen alsnog in
Breda dit geweldige evenement neerzetten.
4. Reglementswijzigingen
De deadline voor de voorlopige teaminschrijvingen is vastgesteld op 15 juni 2020. Tot 15 juli
2020 kunnen teams worden teruggetrokken. De clubs en contractanten worden nadrukkelijk
verzocht om de longlisten in orde te hebben. Verder is het controleren van spelers tijdens de
wedstrijd besproken. De clubs en contractanten worden verzocht voorstellen voor
reglementswijzigingen schriftelijk in te dienen. Voorstellen worden in de werkgroep besproken en
eventueel aan de algemene ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Rondvraag
De directeur dankt de leden van de werkgroep lagere seniorendivisies voor de enorme en
zeer waardevolle inzet. De directeur vraagt naar een kandidaat vanuit de studententeams
om zitting te nemen in de werkgroep lagere seniorendivisies. Martijn Hesselberth (Tilburg)
was niet op de hoogte van het bestaan van de werkgroep en zou indien gewenst best een
bijdrage willen leveren. Ruben Bralts (Enschede) stelt zich vanuit de studententeams
hiervoor kandidaat. Remco Boen vraagt om aanvulling vanuit het noorden om zitting te
nemen in de werkgroep. Hugo Luikens (Groningen) onderzoekt of iemand vanuit Groningen
toegevoegd wilt worden aan de werkgroep. Verder geeft Remco Boen aan dat de werkgroep
zoveel mogelijk rekening houdt met de wensen van de teams, maar dat dit niet in alle
gevallen kan. Dat de clubs en contractanten de verantwoordelijkheid dragen dat informatie
via de secretaris wordt verspreid naar de teams. Gekozen is voor een beleid waar we achter
staan en dat we het beleid niet ieder jaar weer gaan wijzigen. De werkgroep en het
bondsbureau koppelen bij kwesties altijd terug. IJshockey Nederland is leidend in de
besluitvorming.
De directeur resumeert dat we samen IJshockey Nederland vormen en dat we onze best
doen om fouten te voorkomen en fouten te corrigeren. Vragen na vandaag kunnen per mail
worden gesteld.
De vergadering is zeer te spreken over deze wijze van vergaderen en stelt voor dit zoveel
mogelijk in te zetten. Voorgesteld wordt om voor aanvang van het komende seizoen naar
aanleiding van de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus een overleg te plannen.
De directeur geeft aan dat naar aanleiding van dit voorjaarsoverleg een korte enquête volgt
over de bevindingen van deze manier van vergaderen.
Sluiting
De directeur sluit het voorjaarsoverleg.
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