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Presentielijst
Theo van Gerwen (directeur), Wilma Olijhoek (office manager/verslag), Sonja van
Heteren (coördinator sport & events/competitieleider Vierde divisie), Edward Kort
(competitieleider Tweede divisie, Derde divisie, Vijfde divisie, Zesde divisie en
studentencompetitie), Ronald Diehle (vertegenwoordiger individuele leden),
Jean Louis Flier (Amsterdam Tigers), Robin Rensen (Odin Amsterdam),
Sergio Bondietti (Thor Amsterdam), Roy Slond (Yeti’s Breda/werkgroep),
Bart Kok (Red Eagles Den Bosch/werkgroep), Edwin Stauthamer (Hijs-Hokij Den
Haag), Pieter Krijgsman (Hijs-Hokij Den Haag), Remco Ooijen (Black Sheep
Dordrecht), Karina Kozarova (Icehawks Eindhoven), Koen Arens (Icehawks
Eindhoven), Marco Nagtzaam (Vikings Eindhoven), Bert van der Veen (Gijs Bears
Groningen), Ralph Heeringa (Gijs Bears Groningen), Klaas Lutgert (Gijs Bears
Groningen), Dick Klasema (Flyers Heerenveen), Jeroen Klappe (Blue Mountain
Cougars Hoorn), Jesmer Doele (Capitals Leeuwarden), Patrick Thio (Leiden
Lions/werkgroep), Jasper Maassen (Leiden Lions), Gerben Straathof (Leiden
Lions), Henk Neuman (Leiden Lions), Patrick Thio (Leiden Lions/werkgroep),
Koen de Valk (Gladiators Nijmegen), Dennie Wellen (Gladiators Nijmegen),
Luc van Haaren (Radboud Saints Nijmegen), Andries Quispel (Utrecht OG’s),
Mick Brown (Utrecht OG’s), Judith van Dalen (Zoetermeer Panters),
Walter Wesseling (The Outlaws Zoetermeer), Annemiek Hindriks (Gijs Bears
Groningen), JD (**), Robert (**)
Berichten van verhindering:
Remco Boen (Dutch Dukes/werkgroep), Arjen Veltheer (Amsterdam
Tigers/werkgroep), Laura Kester (Slapping Studs Enschede/werkgroep)
Opening
Theo van Gerwen opent de vergadering en memoreert dat vier jaar geleden een
werkgroep seniorendivisies is opgericht om via deze werkgroep geluiden op te
vangen vanuit de teams en daarop in te spelen. Hierop is een masterplan voor wat
betreft indeling en competitieopzet ontstaan met daarop destijds een akkoord
vanuit de clubs en de contractanten.
Theo van Gerwen geeft aan dat de coronamaatregelen er de afgelopen seizoenen
hebben ingehakt waardoor veel wedstrijden geen doorgang hebben gevonden en
we merken dat de motivatie bij leden is weggeëbt. We kunnen het afgelopen
seizoen terugkijken op een mooie finaledag in Den Haag waarvoor veel dank aan
de vrijwilligers uit Den Haag. IJshockey Nederland heeft veel positieve geluiden
gehoord over de eerste editie van Super Sunday Senioren.
Theo van Gerwen geeft tot slot van de opening een toelichting op de spelregels
van de online vergadering.
Mededelingen
Theo van Gerwen deelt mee dat drie nieuwe teams zich hebben aangemeld, te
weten
Amsterdam Odin (Derde divisie Noord), Zoetermeer 3 (Derde divisie Zuid) en
Dordrecht (Zesde divisie).
Evaluatie seizoen 2021-2022
Edward Kort (competitieleider Tweede divisie, Derde divisie, Vijfde divisie, Zesde
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divisie en studentencompetitie) geeft mee dat de coronamaatregelen bepalend zijn
geweest voor het seizoen 2021-2022 en dat door reglementaire uitslagen
sommige teams de play-offs niet hebben gehaald. De wedstrijden die reglementair
zijn bepaald zijn van invloed geweest op de rangschikking. Sonja van Heteren
(competitieleider Vierde divisie) geeft aan dat veel wedstrijden in de vierde divisie
zijn afgezegd en dat daardoor teams gedupeerd zijn. Wel heeft tijdens de Super
Sunday Senioren 2022 een mooie en spannende wedstrijd in de vierde divisie
plaatsgevonden. Verder meldt Sonja van Heteren dat de beker in de
studentencompetitie nog moet worden uitgereikt en dat omstandigheden ertoe
hebben geleid dat dit niet tijdens de betreffende wedstrijd kon plaatsvinden.
Edwin Stauthamer (Den Haag) geeft aan dat hij in de veronderstelling is dat
nieuwe teams van onderen in moeten stromen. Theo van Gerwen antwoordt dat
ook gekeken wordt naar de sterkte van het team. Gekeken wordt naar de
redelijkheid van de wens van de club en of hiervoor ruimte is. Op basis daarvan
valt een beslissing.
Jeroen Klappe (Hoorn) vraagt naar de inhoud van de promoties en degradaties in
het afgelopen seizoen daar de ranking is bepaald op basis van reglementaire
uitslagen. Theo van Gerwen geeft aan dat de situatie niet ideaal is. Met het
dubbeltellen van uitslagen zit je nog redelijk in de buurt van de technische
waarheid. De handicap zit in het kunnen checken of wedstrijden terecht zijn
afgezegd. Toch is besloten om vast te houden aan promotie/degradatie. We
merken echter wel dat teams niet willen promoveren. Jeroen Klappe geeft aan dat
teams om tactische redenen hebben afgezegd en vraagt hoe we met afzeggingen
omgaan. Jasper Maassen (Leiden) stoort zich aan de benaming "tactische
afzegging". Bij Leiden resulteerde het in het moeten spelen van een
degradatiewedstrijd en dat hadden ze liever ook niet gedaan. Soms is een
afzegging gewoon door corona-overmacht. Theo van Gerwen geeft aan dat de
competitiecommissie hierin het seizoen 2021-2022 tolerant is geweest, omdat
controle op coronagevallen moeilijk is en niet mag, maar dat IJshockey Nederland
vanaf het seizoen 2022-2023 het sportreglement en de bijlage bij het
sportreglement aanpast zodat naast boetes schadevergoedingen aan de
tegenstanders zullen moeten worden betaald. We gaan er vanuit dat teams
wedstrijden willen spelen. De competitieleiders zullen de boetes en indien van
toepassing schadevergoedingen strikt opleggen.
Gerben Straathof (Leiden) brengt aan de orde dat in de vierde divisie penalties
(GMP’s en MP’s) zijn opgelegd, maar dat de geschreven sheets onvolledig zijn
ingevuld en dat derhalve niet bekend is welke spelers het betrof. Gerben vraagt
naar de consequenties. Jasper Maassen (Leiden) stelt dat dit de
verantwoordelijkheid is van de scheidsrechter. Gerben vraagt of hierover klachten
zijn ingediend. Sonja van Heteren heeft contact gehad met de teammanager van
het betreffende team. De kwesties zijn doorgespeeld naar de referee-in-chief en
de tuchtcommissie. Theo van Gerwen geeft aan dat omdat de automatisering nog
niet op orde is we het seizoen 2021-2022 nog tolerant hebben opgetreden. Deze
zomer worden de systemen verfijnd. Vanaf het seizoen 2022-2023 krijgen de
seniorenteams instructies over de automatisering. Tot nog toe zijn we afhankelijk
van de geschreven sheets. De geschreven sheets worden niet altijd duidelijk
ingevuld. Feit blijft dat penalties (GMP’s en MP’s) wel moeten worden
doorgegeven. Theo van Gerwen heeft ook contact gehad met het betreffende
team. De competitiecommissie zal het team blijven volgen en optreden bij
herhaling. Gerben is van mening dat GMP’s en MP’s moeten kloppen en moeten
worden toegerekend aan personen. De nog lopende zaken worden uitgezocht. In
het geval van MP’s is de instructie aan (club-)scheidsrechters dat ze via
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Scheidsrechtersrapport TeamStripesNL bij match… 🏒 IJshockey Nederland
melding maken van een MP. Deze melding komt direct binnen bij de referee-inchief.
Jean Louis Flier (Amsterdam) vraagt of de line-ups automatisch kunnen worden
geüpload in de online wedstrijdsheets. Theo van Gerwen bevestigt dat dit kan door
in de online ledenadministratie spelers te registeren en te koppelen aan teams.
IJshockey Nederland moet zorgen dat de automatisering werkt en de clubs zijn er
voor verantwoordelijk dat spelers zijn aangemeld in de online ledenadministratie.
Roy Slond geeft aan dat Breda het systeem in de Eredivisie/Eerste divisie uitvoerig
heeft getest en dat het goed werkt. Clubs moeten een en ander op tijd invullen.
Theo van Gerwen geeft aan dat het systeem zo goed moet werken dat wanneer
een spelers niet op de lijst staat die speler ook niet kan spelen. Dit betekent dat
alle leden die aan wedstrijden deelnemen moeten zijn aangemeld.
Sergio Bondietti (Thor Amsterdam) constateert dat in de studentencompetitie
seizoen 2021-2022 nog veel wedstrijdformulieren niet online zijn ingevuld en
vraagt of deze alsnog worden ingevoerd. Theo van Gerwen geeft aan dat een
groep van personen bereid is gevonden om de online wedstrijdformulieren met
terugwerkende kracht in te voeren.
Judith van Dalen (Zoetermeer) stelt om na te denken over een plan B wanneer de
automatisering niet tot stand komt. Het systeem zal eerst goed getest moeten
worden. Daarnaast geeft Judith aan dat ze ervan schrikt dat geschreven sheets
niet (goed) leesbaar zijn en is van mening dat we daar iets van moeten vinden.
Theo van Gerwen geeft aan dat een werkgroep actief is om de hiaten op te lossen.
Plan B zou simpelweg kunnen zijn om terug te vallen op geschreven sheets, maar
dat we vooral over willen gaan naar het online invullen van de wedstrijdgegevens.
Het systeem werkt relatief eenvoudig. Theo van Gerwen geeft aan dat een aantal
zaken in samenwerking met HockeyData en AllUnited moeten worden opgelost,
zoals koppelingen in het geval van combinatieteams.
Andries Quispel (Utrecht OG’s) vraagt hoe het zit als de laptop of iPad ermee
uitscheidt. Theo van GHerwen geeft aan dat we uiteindelijk naar een systeem
willen zonder geschreven sheets, dat betekent een goed werkend systeem en
goed werkende hardwear. Er komt een manual en mogelijk een minicursus. Roy
Slond (Breda) merkt op dat het systeem heel simpel werkt en de bench-officials
veel gemak hebben van de CoachApp. Theo van Gerwen geeft aan er begrip voor
te hebben dat clubs terughoudend zijn in het vertrouwen dat de systemen tijdig
voorafgaand aan het seizoen volwaardig gaan werken. Ronald Diehle (Nijmegen)
geeft aan dat ervoor gezorgd moet worden dat de AVG is afgedicht. Theo van
Gerwen stelt dat dit volgens hem geen issue is. Dit staat omschreven in
reglementen van IJshockey Nederland. Wel is het belangrijk om bij
persoonsgegevens heel goed in kaart te hebben waar verantwoordelijkheden
liggen op het gebied van bijvoorbeeld een datalek.
Bart Kok (Den Bosch) snapt de frustratie en wens om een goedwerkend systeem
te hebben, maar vindt dit meer een onderwerp voor een algemene
ledenvergadering.
Competitieopzet seizoen 2022-2023
Theo van Gerwen neemt de teamindeling en de competitieopzetten voor het
seizoen 2022-2023 met de clubs/contactanten door.
De deadline voor de voorlopige teaminschrijving is 15 juni 2022. De deadline voor
de definitieve teaminschrjivingen is 15 juli 2022. Het terugtrekken van een team na
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15 juli 2022 levert een boete op zo ook het alsnog inschrijven van een team na 15
juli 2022. Ook ditlevert een boete op.
Theo van Gerwen geeft aan dat de deadline voor het aanleveren van
verhinderdata van de ijsbaan en teams zo ook de opening en de sluiting van de
ijsbaan is bepaald op 1 augustus 2022. Theo van Gerwen heeft hierover een
gesprek gevoerd met de Vereniging Kunstijsbanen Nederland (VKN). De VKN
heeft aangegeven graag begin september 2022 op de hoogte te zijn van de
planning van de ijshockeycompetities. De planning kan echter pas worden
gemaakt wanneer alle clubs en contractanten tijdig de benodigde data aanleveren.
Dick Klasema (Heerenveen) vraagt of wanneer een team niet wilt promoveren
deze toch mag blijven spelen in de divisie waarin ze spelen. Theo van Gerwen
geeft aan dat die mogelijkheid niet bestaat en dat we juist via promotie/degradatie
willen organiseren dat nivellering plaatsvindt. Hierop worden geen uitzonderingen
gemaakt.
Annemiek Hindriks (Groningen) vraagt waarom alle teams van Leiden en
Amsterdam in één poule zijn ingedeeld. Theo van Gerwen geeft aan dat sprake is
van een geografische indeling. Theo van Gerwen geeft aan dat we niet gaan
switchen tussen Noord en Zuid en dat wel door extra wedstrijden geswitcht kan
worden tussen divisies om het evenwicht te herstellen.
Roy Slond (Breda) vraagt waarom bij de competitieopzetten seizoen 2022-2023 bij
een 1,5 competitie een vraagteken staat. Theo van Gerwen geeft aan dat we de
vraag hebben of 15 wedstrijden in een seizoen haalbaar is.
Judith van Dalen (Zoetermeer) geeft aan dat Zoetermeer waarschijnlijk maar één
team in de Vijfde of Zesde divisie kan inschrijven en dat zij daar zo spoedig
mogelijk duidelijkheid over zal geven.
Edwin Stauthamer (Den Haag) merkt op dat dit ook iets zegt over de keuze in
welke divisie het nieuwe team uit Zoetermeer moet uitkomen. Volgens Edwin lijkt
de Vierde divisie dan meer op zijn plaats. Judith van Dalen (Zoetermeer) geeft aan
dat het nieuwe team is aangevuld met spelers uit de vijfde divisie die daar eigenlijk
niet op hun plek zaten en dat het nieuwe team potentie heeft om hoger in te
stromen.
Roy Slond (Breda) geeft aan dat het masterplan uitgebreid is besproken en
berekend binnen de werkgroep en dat de werkgroep hieraan wilt vasthouden.
Koen de Valk (Gladiators Nijmegen) vraagt of komend seizoen opnieuw een Super
Sunday Senioren wordt georganiseerd en waar deze gehouden wordt. Theo van
Gerwen geeft aan dat het komend seizoen opnieuw een finaledag wordt
georganiseerd en vraagt de clubs wie de finaledag wilt organiseren. IJshockey
Nederland vergoedt de ijshuur en werkt samen met lokale vrijwilligers om van de
finaledag een mooie dag te maken. Roy Slond (Breda) geeft aan dat zij graag een
finaledag willen organiseren, maar dat dit het komend seizoen nog niet haalbaar is
in verband met de vervanging van de ijsmachine.
Reglementen
Theo van Gerwen geeft aan dat er een herziene bijlage XVI bij het sportreglement
(wedstrijdwijzigingen) volgt.

5

Theo van Gerwen geeft aan dat IJshockey Nederland de reglementen niet meer zo
flexibel zal hanteren als in het afgelopen seizoen en verzoekt de
clubs/contractanten niet te snel verzoeken tot uitzonderingen bij IJshockey
Nederland neer te leggen. De competitiecommissie kijkt indien nodig naar
flexibiliteit en communiceert daarover met de tegenstander.
Meldpunt incidenten
Theo van Gerwen wijst op de procedure met betrekking tot het melden van
incidenten (zie Meldpunt incidenten 🏒 IJshockey Nederland). Hiervoor is online
een Meldpunt incidenten beschikbaar gesteld. Meldingen gaan via het bestuur van
de club en zorgen naast eventuele acties voor dossiervorming.
Overige zaken
Theo van Gerwen geeft een toelichting op de cursdag EHBO voor ijshockey op 18
juni a.s. in Tilburg (Cursusdag "EHBO voor ijshockey", Tilburg,… 🏒 IJshockey
Nederland) en het development seminar op 25 en 26 juni 2022 (zie Seminar over
nieuwe ontwikkelingen in de… 🏒 IJshockey Nederland.
Voorts vraagt Theo van Gerwen de contactgegevens van bestuursleden en
kaderleden via de online ledenadministratie te registreren zodat IJshockey
Nederland met de juiste personen om de tafel kan gaan zitten in het kader van
diverse thema’s (zie Registreren contactgegevens clubofficials via… 🏒 IJshockey
Nederland).
Rondvraag
Theo van Gerwen geeft een update in het kader van de ontwikkelingen met
betrekking tot de automatisering. IJshockey Nederland is in zee gegaan met
Ligalytics met betrekking tot de automatisering van een inschrijvingstool en een
planningstool. De inschrijvingstool wordt momenteel gestest door 5
wedstrijdsecretariaten. Binnenkort vindt een sessie plaats om de bevindingen te
bespreken.
Wie wilt de finaledag organiseren?
Theo van Gerwen vraagt clubs zich beschikbaar te stellen voor de organisatie van
de Super Sunday Senioren 2023. De Super Sunday Senioren 2023 staat
vooralsnog gepland in het laatste weekend van maart 2023.
Edwin Stauthamer (Den Haag) geeft aan dat Den Haag zich opnieuw voor de
organisatie beschikbaar wilt stellen. Theo van Gerwen dankt Edwin voor de
kandidatuur en vraagt of er meer kandidaten zijn.
Dick Klasema (Heerenveen) vraagt naar een oplossing in het kader van de
kwaliteit van clubscheidsrechters en of de bond hierin iets kan betekenen. Theo
van Gerwen geeft aan dat de seniorenteams aangewezen zijn op
clubscheidsrechters en dat de scheidsrechterscommissie opleidingen biedt voor
clubscheidsrechters. Theo van Gerwen wijst ook op de aanwas van
scheidsrechters en vraagt de clubs en teams proactief te werven onder jonge
mensen die willen gaan fluiten en een carrière als scheidsrechter te willen maken.
Edwin Stauthamer (Den Haag) is van mening dat het gebrek aan scheidsrechters
niet direct een probleem van de clubs is, maar dat de bond het niet meer kon
bolwerken en het probleem derhalve naar de clubs heeft verplaatst. Besproken is
dat spelers moeten worden opgevoed om beslissingen van scheidsrechters te
accepteren waardoor de ijshockeysport leuker voor scheidsrechters wordt
gemaakt. Scheidsrechters moeten zich wel gewaardeerd kunnen voelen.
IJshockey Nederland sluit zich bij deze opmerking aan, aldus Theo van Gerwen.
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De scheidsrechtercommissie inventariseert bij de clubs naar de interesse voor het
lokaal of regionaal organiseren van opleidingen aan (club-)scheidsrechters en
nodigt clubscheidsrechters uit om deel te nemen aan het jaarlijkse
scheidsrechtersweekend. Nathalie Kösters is binnen de scheidsrechterscommissie
de coördinator van de scheidsrechtersopleidingen. Nathalie is bereikbaar via
nathalie.kosters@ijshockeynederland.nl in het geval clubs/contractanten behoefte
hebben aan een opleiding van scheidsrechters.
Sluiting
Theo van Gerwen dankt een ieder voor diens aanwezigheid en waardevolle
bijdrage en sluit de vergadering.
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