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1. INLEIDING 
 
In dit activiteitenverslag zijn per beleidsterrein of aandachtsgebied van IJshockey Nederland 
telkens eerst de geplande activiteiten uit het jaarplan 2020 weergegeven. Vervolgens worden 
de gerealiseerde activiteiten gepresenteerd. Voor de financiële verslaglegging wordt 
verwezen naar de jaarrekening 2020-2021. 
 
Conform artikel 2 van de statuten van IJshockey Nederland stelt de bond zich als doel en 
middelen: 
 
1. De bond stelt zich ten doel het in Nederland verantwoord beoefenen en doen beoefenen 
van de ijshockeysport in al haar verschijningsvormen, alsmede het bevorderen en doen 
bevorderen van de ijshockeysport in al haar verschijningsvormen. Dit doel tracht de bond 
onder meer te bereiken door het organiseren of laten organiseren van ijshockeywedstrijden 
en het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten die de ijshockeysport kunnen 
ondersteunen.  
2. Daarnaast heeft de bond ten doel zijn leden te verenigen en bij te staan en daarbij onder 
meer het volgende na te streven:  
a. eensgezind naar buiten treden in de richting van nationale en internationale organisaties, 
die zich met de behartiging van de ijshockeysport bezighouden;  
b. zijn verenigingen (artikel 3 lid 5 [statuten]) te assisteren teneinde de betekenis van 
ijshockey voor de maatschappij uit te dragen en hun publieke bekendheid te vergroten;  
c. de belangen van zijn leden te behartigen.  
3. Hij tracht het onder lid 1 genoemde doel te bereiken door:  
a. aan zijn verenigingen (artikel 3 lid 5 [statuten]) faciliteiten te bieden voor het organiseren 
van evenementen waarbij ijshockey wordt beoefend en het geven van leiding hieraan;  
b. zijn verenigingen (artikel 3 lid 5 [statuten]) te ondersteunen door het (doen) ontwikkelen en 
(doen) uitvoeren van beleid op het gebied van ijshockey;  
c. het onderhouden van betrekkingen met overheids- en andere instellingen in binnen- en 
buitenland, die zich bezighouden met de behartiging van ijshockey;  
d. het maken van propaganda voor ijshockey;  
e. alle overige wettige middelen, die het onder lid 1 genoemde doel kunnen bevorderen, 
zulks in de ruimste zin. 
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Gang van zaken rond COVID-19 
 
Het spreekt voor zich dat we ook in 2020 activiteiten hadden willen ontplooien conform onze 
statutair geformuleerde doelstellingen. Halverwege maart 2020 gingen alle seinen in onze 
samenleving echter op rood. Het coronavirus had een maand eerder Nederland bereikt en 
begon ook hier z’n ontwrichtende werk te doen. Gedwongen door deze nieuwe werkelijkheid 
moesten we daarop helaas besluiten om het vaderlandse ijshockey stil te leggen. 
Sindsdien hebben we ons als bond grofweg met twee sporen beziggehouden. Voorzover dat 
mogelijk was zijn we verder gegaan met het verder invullen van onze uitgesproken ambities 
met speciale aandacht voor ons nationale vrouwenteam, een nieuwe coach voor het Jong 
Oranje U20-team om coach Theo van Gerwen te ontlasten, de verdere ontwikkeling van 
onze scheidsrechters, het opzetten en ontwikkelen van een nieuwe nationale competitie die 
nu de eerste divisie is en het aanpakken van achterstallig ICT onderhoud. Allemaal punten 
waarvoor we vanavond aandacht hebben. 
Op de tweede plaats hebben we het spoor moeten volgen dat ons werd gedicteerd door de 
coronacrisis, met alle onzekerheid van dien. Het stilleggen van onze competities bleek niet 
voldoende. We moesten namelijk ook allerlei maatregelen nemen en protocollen 
voorbereiden voor het geval we weer mochten gaan sporten. En dat hebben we gedaan, 
waarbij het zowel ging om protocollen die direct gerelateerd zijn aan de sport en protocollen 
die gerelateerd zijn aan het publiek op de tribunes. In juni hebben we ook een start gemaakt 
met onze oriëntatie op de sportieve en financiële gevolgen voor de verenigingen en de bond. 
We hebben daarbij verschillende scenario’s onderscheiden, afhankelijk van de situatie 
waarbij er wel of niet gesport zou kunnen worden en zo ja, met of zonder publiek. Vanwege 
de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus en de ernst van de situatie moesten we 
besluiten om het seizoen 2020-2021 kort na aanvang in oktober 2020 te staken. 
Om de financiële problemen ten gevolge van de coronacrisis tot op zekere hoogte het hoofd 
te kunnen bieden hebben we als IJshockey Nederland gebruik gemaakt van de 
overheidsregelingen NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) en TVL 
(Tegemoetkoming Vaste Lasten). 
 
Met betrekking tot Covid-19 is IJshockey Nederland actief geworden in verschillende 
commissies van NOC*NSF. Verder hebben we informatie over de gevolgen van Covid-19 
ingewonnen bij andere relevante organisaties in binnen- en buitenland. 
IJshockey Nederland heeft de ontwikkelingen rondom de maatregelen met betrekking tot het 
coronavirus in de sport op de voet gevolgd. Op basis hiervan hebben we relevante partijen in 
het vaderlandse ijshockey via de website van IJshockey Nederland geïnformeerd met 
betrekking tot nieuws over aanpassingen rondom de coronamaatregelen. IJshockey 
Nederland heeft een sportprotocol sportspecifieke trainingen en wedstrijden op de website 
beschikbaar gesteld. Indien noodzakelijk werd en wordt dit protocol geactualiseerd.  
 
Op de website is een pagina Sportprotocol Corona beschikbaar gemaakt, waarbij ook de 
adviezen, protocollen, veelgestelde vragen en handreikingen van NOC*NSF en het RIVM 
worden bijgehouden. Als er aanpassingen zijn worden die aan de clubs gecommuniceerd. 
Het sportprotocol specifiek is een ‘levend’ document. We geven hiermee de clubs informatie 
die nodig is om aan de slag te kunnen met hun eigen coronaprotocollen. De rubriek 
veelgestelde vragen werd en wordt voortdurend aangevuld. 
 
Als clubs naast de informatie op onze website nog vragen hadden, kon een mail worden 
gestuurd naar het adres coronavirus@ijshockeynederland.nl of contact worden opgenomen 
met het bondsbureau. Dat kan overigens nog steeds. IJshockey Nederland is adviserend en 
niet controlerend. Daarom hebben we een belangrijk advies voor de clubs uit doen gaan, om 
corona-coördinatoren aan te stellen om in de eigen situatie te controleren en te sturen. Het 
zijn uiteindelijk BOA’s en de politie die de coronarichtlijnen kunnen handhaven en niet onze 
scheidsrechters. Scheidsrechters kunnen wel reageren wanneer zij zelf een kleedkamer niet 

mailto:coronavirus@ijshockeynederland.nl
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veilig vinden. We hebben ervoor gezorgd dat maatregelen en richtlijnen duidelijk staan 
vermeld in de protocollen, zodat verenigingen, teams en toeschouwers weten wat ze mogen 
verwachten. De clubs is verzocht om eigen (lokale) protocollen aan te leveren. We hebben 
deze centraal op onze website (onderaan de pagina Sportprotocol corona) geplaatst. We 
hebben in dit verband het belang van het aanstellen van corona-coördinatoren benadrukt en 
tevens het opstellen van protocollen, die bezoekers van de ijsbaan wegwijs kunnen maken.  
 
We hebben een Covid-19 crisisteam opgericht, vooral om een adviserende rol te spelen voor 
zoveel mogelijk partijen die bij het Nederlandse ijshockey zijn betrokken. Daarnaast hebben 
de penningmeester en de office manager clubs individueel gesproken om de (financiële) 
gevolgen van de coronamaatregelen te inventariseren. Met die informatie konden we een 
completer document maken in de richting van sportkoepel NOC*NSF. 
 
We werden volledig verrast door de aangekondigde maatregel met betrekking tot de 
spelersbank en de strafbank. We zijn daarop met NOC*NSF in gesprek gegaan om richting 
VWS een lobby op te zetten om vrijstelling te krijgen van deze maatregel.  
 
In de bijlage bij het sportreglement is ingespeeld op wat mogelijk zou kunnen gebeuren bij 
het geen doorgang vinden van wedstrijden vanwege drie positief geteste spelers, een 
regionale lockdown of een landelijke lockdown. Daarbij hebben we niet uitgesloten, dat 
wedstrijden eventueel dubbel kunnen tellen. Bovendien is besloten dat wedstrijden die niet 
doorgaan vanwege Covid-19 niet worden ingehaald. Bij het vrijwillig terugtrekken van een 
team zullen alle uitslagen van dat team worden verwijderd en wordt het team uit de 
standenlijst gehaald. Verder hebben we het besluit genomen om bij een landelijke lockdown 
bij 50% van gespeelde wedstrijden te kijken naar de mogelijkheid van een play-offronde aan 
het begin van het volgende seizoen. Verder is besloten om de competitie in de U16 en de 
U14 aan te passen. Er zal geen bekercompetitie plaatsvinden en derhalve ook geen 
competitie met een elite divisie en een eerste divisie. Het komend seizoen wordt in de U16 
en U14 gespeeld in een Noord- en Zuid-competitie, met afsluitend play-offwedstrijden. Dit 
besluit is genomen om meer flexibel te kunnen plannen en lange reisafstanden te vermijden, 
indien douchen in verband met Corona een probleem is. 
 
Verder is besloten dat bij vechten zonder handschoenen direct een Match Penalty 
(uitsluiting) volgt, waarbij de standaardstraf van twee wedstrijden wordt verhoogd naar vier 
wedstrijden. Dit is een tijdelijke maatregel en is samen met de openbaar aanklagers 
uitgewerkt. Wanneer spelers handschoenen uitdoen is het voor scheidsrechters niet mogelijk 
om adequaat op te treden vanwege het risico op besmetting met het coronavirus. Referee in 
chief Martin de Wilde heeft in dit verband benadrukt dat vechten geen onderdeel van de 
ijshockeysport is en dat vechtpartijen met handschoenen aan ook worden bestraft. Vechten 
zonder handschoenen wordt zoals gezegd onmiddellijk bestraft met een Match Penalty, 
maar het is vanzelfsprekend dat ook bij vechten met handschoenen opgetreden wordt en dat 
hierop indien nodig ook een Match Penalty kan volgen. 
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2. WEDSTRIJDSPORT 
 
Voor de BeNe-league en de eerste divisie stonden in 2020 de volgende activiteiten gepland 

- tweede gedeelte van de competities seizoen 2019-2020 (januari-maart); 
- eerste gedeelte van de competities seizoen 2020-2021 (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 in wedstrijdverband in de BeNe-league en eerste 

divisie (september-december); 
- deelname winnaar BeNe-league seizoen 2019-2020 aan de Continental Cup (september-

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

arbitrage. 

Geplande activiteiten voor de overige competities in 2020 

- tweede gedeelte competities seizoen 2019-2020 (januari-maart); 
- evaluatie met jeugdclubs seizoen 2019-2020 (mei); 
- evaluatie met tweede, derde, vierde, vijfde en zesde divisieclubs seizoen 2019-2020 

(mei); 
- evaluatie met studententeams seizoen 2019-2020 (mei); 
- eerste gedeelte jeugdcompetities 2020-2021 in verschillende leeftijdscategorieën met in 

totaal circa 60 teams (oktober-december); 
- eerste gedeelte van de competities 2020-2021 in de tweede, derde, vierde, vijfde en 

zesde divisie voor recreatieve ijshockeyers van 18 jaar en ouder met in totaal circa 60 
teams (oktober-december); 

- eerste gedeelte van studentencompetitie seizoen 2020-2021 (oktober-december). 

Activiteiten die we in 2020 hebben kunnen realiseren 

 
Corona liet zich aan het begin van 2020 voor het eerst echt gelden. De epidemie groeide al 
snel uit tot een pandemie en bereikte ook Nederland. Er werden al snel allerlei maatregelen 
genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Tevergeefs, waarbij ook het 
nationale en internationale ijshockey hard werden getroffen. 
Onze competities zijn in het seizoen 2019-2020 vanwege de ontwikkelingen met betrekking 
tot het coronavirus in maart 2020 abrupt tot een einde gekomen. 
 
Eerste divisie 
Door het niet voltooien van de best-of-three finale play-offs in de Eerste divisie konden we 
voor het seizoen 2019-2020 geen Kampioen van Nederland uitroepen in de Eerste divisie. 
Met betrekking tot de Eerste divisie is besloten dat de teams met de hoogste rangschikking 
in de Eerste divisie poule A en Eerste divisie poule B, de titel kampioen van de betreffende 
competitie krijgen toegekend. 
 
Tweede, Derde, Vierde, Vijfde en Zesde divisie 
Door het annuleren van de finalewedstrijden in de Tweede divisie, Derde divisie, Vierde 
divisie en Vijfde divisie kent het seizoen 2019-2020 geen Kampioen van Nederland in de 
Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie en Vijfde divisie. 
Met betrekking tot de Tweede divisie noord en zuid, Derde divisie noord en zuid, Vierde 
divisie noord en zuid, Vijfde divisie noord en zuid en Zesde divisie zuid is besloten, dat indien 
op basis van de huidige stand volgens de huidige bepalingen met betrekking tot 
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rangschikking een team met de hoogste rangschikking is vast te stellen*, dit team de titel 
kampioen van de betreffende competitie krijgt toegekend. 
 
* Indien dit in een competitie niet het geval is, is geen titel kampioen van de betreffende 
competitie toegekend. 
 
Door het wegvallen van de promotie/degradatiewedstrijden is in overeenstemming met de 
vooraf bepaalde competitieopzet besloten dat: 
- de eerst geplaatste teams van Derde divisie noord en zuid, Vierde divisie noord en zuid, 
Vijfde divisie noord en zuid en eerst geplaatste team van Zesde divisie zuid promoveren naar 
een divisie hoger en 
- de laatst geplaatste teams in Tweede divisie noord en zuid, Derde divisie noord en zuid, 
Vierde divisie noord en zuid en Vijfde divisie zuid degraderen naar een divisie lager. 
 
Jeugdcompetities 
Amsterdam Tigers U19 is Kampioen van Nederland U19 geworden. 
 
Door het annuleren van de finalewedstrijden U16, U14 en U12 kent het seizoen 2019-2020 
geen Kampioen van Nederland in de categorieën U16, U14, U12. 
 
Met betrekking tot U16 Elite, U16 Eerste divisie, U14 Elite, U14 Eerste divisie, U12 Elite, U12 
Eerste divisie en Junioren is besloten dat indien op basis van de huidige stand volgens de 
huidige bepalingen met betrekking tot rangschikking een team met de hoogste rangschikking 
is te bepalen*, dit team de titel winnaar van de betreffende competitie krijgt toegekend. 
 
* Indien dit in een competitie niet het geval is, is geen titel van de betreffende competitie 
toegekend. 
 
Vrouwen en Studenten 
Bij de Vrouwen en Studenten kon op basis van de dan huidige stand volgens de geldende 
bepalingen met betrekking tot de rangschikking geen team met de hoogste rangschikking 
worden bepaald. In deze competities kon dus geen titel Kampioen van Nederland of 
kampioen van de betreffende competitie worden toegekend. 
 
De competities van het seizoen 2020-2021 zijn gepland.  
 
IJshockey Nederland heeft de ontwikkelingen rondom de maatregelen aangaande het 
coronavirus binnen de sport op de voet gevolgd en betrokkenen via de website van 
IJshockey Nederland regelmatig geïnformeerd over de jongste aanpassingen rondom deze 
maatregelen. Daarnaast heeft IJshockey Nederland sportspecifieke protocollen aangeboden. 
 
Vanwege de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus is het seizoen 2020-2021 kort 
na aanvang in oktober 2020 gestaakt.  
 
Met vertegenwoordigers van de teams in de diverse competities zijn evaluatie- en plannings-
bijeenkomsten belegd. 
 
 



 
 

8 

 

De BeNe-League is in het seizoen 2019-2020 van start gegaan met zes Nederlandse teams 
en vijf Belgische deelnemers. De elf teams zijn dat seizoen gestart met een enkele 
competitie, gevolgd door kwartfinalewedstrijden, halve finalewedstrijden en een 
finalewedstrijd om de Beker. Daarnaast hebben Microz Eaters Limburg, UNIS Flyers 
Heerenveen en Select 4-U Nijmegen Devils deelgenomen aan de Inter Region Cup. De 
BeNe-League is het seizoen 2020-2021 kort na aanvang gestopt vanwege COVID-19. 
 
De halve finale (best-of-three-serie) tussen Select 4-U Nijmegen Devils en CAIROX Hijs 
Hokij Den Haag werd gewonnen door Select 4-U Nijmegen Devils. De halve finale 
wedstrijden (best-of-three-serie) tussen UNIS Flyers Heerenveen en Microz Eaters Limburg 
werd gewonnen door UNIS Flyers Heerenveen. 
Op woensdag 15 januari 2020 speelden de winnaars van de halve finalewedstrijden in 
Eindhoven een finalewedstrijd om de gouden medaille. Deze finalewedstrijd tussen UNIS 
Flyers Heerenveen en Select 4-U Nijmegen Devils werd gewonnen door UNIS Flyers 
Heerenveen met 5-2. 
 
De winnaars van de halve finalewedstrijden UNIS Flyers Heerenveen en CAIROX Hijs Hokij 
Den Haag plaatsten zich voor de finale om het kampioenschap van Nederland. Deze finale 
(een allesbeslissende wedstrijd) om het kampioenschap van Nederland werd op zondag 1 
maart 2020 in Heerenveen gespeeld en gewonnen door UNIS Flyers Heerenveen.  
 
Het eerste team van Tilburg neemt sinds het seizoen 2016-2017 deel aan de Oberliga Nord 
in Duitsland. Het seizoen 2019-2020 is Tilburg Trappers op de eerste plaats geëindigd en in 
het seizoen 2020-2021 eindigde Tilburg Trappers op de tweede plaats in de Oberliga Nord.  
 
In 2020 zijn tijdens één controlemoment vier spelers in wedstrijdverband door de 
Dopingautoriteit op dopinggebruik gecontroleerd (zie paragraaf 7 voor een totaaloverzicht 
van dopingcontroles in 2020).  
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Aantal competitieteams 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 

BeNe-league 11 11 12 13 

Eerste divisie 14 14 12 10 

Andere divisies volwassenen  
(inclusief studenten) 

69 68 60 61 

U19+ 10 7 7 - 

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

- - - - 

U16 
(15-, 14-jarigen) 

13 13 13 14 

U14, U13 
(13-, 12-jarigen) 

12 14 15 16 

U12, U11 
(11-, 10-jarigen) 

16 14 18 16 

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

17 17 16 16 

U8 (Mini´s) 
(7-jarigen en jonger) 

15 15 14 12 

Junioren (Jeugdrecreanten) 4 4 3 4 

Vrouwen 6 6 6 5 

Totaal  183 176 167 
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Kampioenen en bekerwinnaars seizoen 2019-2020 

Beker van Nederland UNIS Flyers Heerenveen 

Kampioen van Nederland UNIS Flyers Heerenveen 

Ron Berteling Schaal CAIROX Hijs Hokij Den Haag 

BeNe-league 

Door de maatregelen in verband met het 
coronavirus kan het seizoen 2019-2020 
geen Kampioen in de BeNe-league 
worden uitgeroepen. 

Eerste divisie  

Door de maatregelen in verband met het 
coronavirus kan het seizoen 2019-2020 
geen Kampioen van Nederland worden 
uitgeroepen. 

Kampioen van Nederland Eerste divisie Poule A Eindhoven Kemphanen 

Kampioen van Nederland Eerste divisie Poule B Amsterdam Tigers 

Kampioen van Nederland Tweede divisie 

Door de maatregelen in verband met het 
coronavirus kan het seizoen 2019-2020 
geen Kampioen van Nederland worden 
uitgeroepen. 

Kampioen Tweede divisie Noord Amsterdam Tigers HCA 

Kampioen Tweede divisie Zuid Hokij Den Haag 2 

Kampioen van Nederland Derde divisie 

Door de maatregelen in verband met het 
coronavirus kan het seizoen 2019-2020 
geen Kampioen van Nederland worden 
uitgeroepen. 

Kampioen Derde divisie Noord Frisian Bombers Heerenveen 

Kampioen Derde divisie Zuid Dordrecht Lions 2 

Kampioen van Nederland Vierde divisie 

Door de maatregelen in verband met het 
coronavirus kan het seizoen 2019-2020 
geen Kampioen van Nederland worden 
uitgeroepen. 

Kampioen Vierde divisie Noord Alcmaria Flames Alkmaar 1 

Kampioen Vierde divisie Zuid Hijs Hokij Den Haag Bullets 

Kampioen van Nederland Vijfde divisie 

Door de maatregelen in verband met het 
coronavirus kan het seizoen 2019-2020 
geen Kampioen van Nederland worden 
uitgeroepen. 

Kampioen Vijfde divisie Noord OrangeGas Capitals Leeuwarden 5 

Kampioen Vijfde divisie Zuid Midnight Mooners Eindhoven 

Kampioen van Nederland Zesde divisie 

Door de maatregelen in verband met het 
coronavirus kan het seizoen 2019-2020 
geen Kampioen van Nederland worden 
uitgeroepen. 

Kampioen Zesde divisie Zuid Zoetermeer Wild Panters 

Kampioen van Nederland U19+  Amsterdam Tigers U19+ 

Beker van Nederland U16 Red Eagles ’s-Hertogenbosch U16 
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Kampioen van Nederland U16  

Door de maatregelen in verband met het 
coronavirus kan het seizoen 2019-2020 
geen Kampioen van Nederland worden 
uitgeroepen. 

Kampioen U16 Elite divisie Red Eagles ’s-Hertogenbosch U16 

Kampioen U16 Eerste divisie Nijmegen Devils U16 

Beker van Nederland U14 Hijs Hokij Den Haag U14 

Kampioen van Nederland U14  

Door de maatregelen in verband met het 
coronavirus kan het seizoen 2019-2020 
geen Kampioen van Nederland worden 
uitgeroepen. 

Kampioen U14 Elite divisie 

Op basis van de rangschikking op het 
moment dat in verband met het 
coronavirus de competitie werd gestaakt, 
kan voor deze competitie geen kampioen 
worden uitgeroepen. 

Kampioen U14 Eerste divisie 

Op basis van de rangschikking op het 
moment dat in verband met het 
coronavirus de competitie werd gestaakt, 
kan voor deze competitie geen kampioen 
worden uitgeroepen. 

Beker van Nederland U12 Hijs Hokij Den Haag U12 

Kampioen van Nederland U12 

Door de maatregelen in verband met het 
coronavirus kan het seizoen 2019-2020 
geen Kampioen van Nederland worden 
uitgeroepen. 

Kampioen U12 Elite divisie 

Op basis van de rangschikking op het 
moment dat in verband met het 
coronavirus de competitie werd gestaakt, 
kan voor deze competitie geen kampioen 
worden uitgeroepen. 

Kampioen U12 Eerste divisie 

Op basis van de rangschikking op het 
moment dat in verband met het 
coronavirus de competitie werd gestaakt, 
kan voor deze competitie geen kampioen 
worden uitgeroepen. 

Kampioen van Nederland Junioren 

Op basis van de rangschikking op het 
moment dat in verband met het 
coronavirus de competitie werd gestaakt, 
kan het seizoen 2019-2020 geen 
Kampioen van Nederland worden 
uitgeroepen. 

Kampioen van Nederland Studenten 

Op basis van de rangschikking op het 
moment dat in verband met het 
coronavirus de competitie werd gestaakt, 
kan het seizoen 2019-2020 geen 
Kampioen van Nederland worden 
uitgeroepen. 
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Kampioen van Nederland Vrouwen 

Op basis van de rangschikking op het 
moment dat in verband met het 
coronavirus de competitie werd gestaakt, 
kan het seizoen 2019-2020 geen 
Kampioen van Nederland worden 
uitgeroepen. 

 

Awards Eredivisie seizoen 2019-2020 

Frans Henrichs Bokaal 
(meest waardevolle Nederlandse speler) 

Levi Houkes 

Select 4-U Nijmegen Devils 

Gobel-De Bruyn Trofee 
(beste doelverdediger) 

Martijn Oosterwijk 
UNIS Flyers Heerenveen 

Wil van Dommelen Trofee 
(beste verdediger) 

Trevor Hunt 
UNIS Flyers Heerenveen 

Jack de Heer Trofee 
(topscorer) 

Trevor Petersen 
UNIS Flyers Heerenveen 

Bennie Tijnagel Trofee 
(jong talent) 

Björn Borgman 
CAIROX Hijs Hokij Den Haag 

Wim Kuit Trofee 
(meest waardevolle scheidsrechter) 

Jeroen Klijberg 
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3. TOPSPORT EN TALENTONTWIKKELING 
 
Geplande activiteiten voor het nationaal mannenteam in 2020 

- voorbereiding op Olympic Qualification Preliminary Round 3 (februari); 
- deelname aan Olympic Qualification Preliminary Round 3 (februari); 
- voorbereiding op het 2020 IIHF IJshockey WK Divisie II, groep A in de vorm van 

trainingen, interlands en oefenwedstrijden (april); 
- deelname aan het 2020 IIHF IJshockey WK Divisie II, groep A in Zagreb (Kroatië) met als 

doel eerste plaats en promotie naar Divisie I, groep B (april); 
- off-ice trainingen op basis van individueel trainingsprogramma (januari-december); 
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. 
 
Geplande activiteiten voor het nationaal vrouwenteam in 2020 
- voorbereiding op het 2020 IIHF IJshockey Vrouwen WK Divisie I, groep A in de vorm van 

trainingen, interlands en oefenwedstrijden in Nederland (januari-april); 
- deelname aan het 2020 IIHF IJshockey Vrouwen WK Divisie I, groep A in Angers 

(Frankrijk), met als doel handhaving in Divisie I, groep A (april); 
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december); 
- off-ice trainingen teamverband trainingscentrum Papendal (januari-december); 
- tenminste 11 trainingen (januari-december); 
- deelname aan wedstrijden tegen U19+-teams buiten competitieverband (januari-

december);  
- voorbereiding op Olympic Pre-qualification; 
- deelname aan Olympic Pre-qualification; 
- voorlichten van de speelsters over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. 
 
Activiteiten die in 2020 op het programma stonden voor het nationaal vrouwenteam U18 

- voorbereiding op het 2020 IIHF IJshockey U18 Vrouwen WK Divisie II, Groep A in de 
vorm van trainingen, interlands en oefenwedstrijden in Nederland (januari); 

- deelname aan het 2020 IIHF IJshockey U18 Vrouwen WK Divisie II, Groep A in 
Eindhoven, met als doel eerste plaats en promotie naar Divisie I, groep B (januari); 

- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december); 
- tenminste tien trainingen (januari-december); 
- tenminste één trainingskamp (juni); 
- voorlichten van de speelsters over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. 

Geplande activiteiten in 2020 voor Jong Oranje U20 

- deelname aan het 2020 IIHF IJshockey U20 WK Divisie II, groep B in Gangneung 
(Korea), met als doel eerste plaats en promotie naar divisie II, groep A (januari); 

- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december); 
- selectie Jong Oranje U20 2020-2021 en trainingen via NIJC Tilburg (juni-december);  
- tenminste 12 trainingen (januari-december); 
- tenminste vijf oefenwedstrijden (januari-december); 
- tenminste één trainingskamp (juni); 
- voorbereiding op het 2021 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 voor Jong Oranje U18 in 2020 
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december); 
- deelname aan het 2020 IIHF IJshockey U18 WK Divisie II, groep B in Tianjin (China), met 

als doel promotie naar divisie II, groep A (maart); 
- selectie Jong Oranje U18 2019-2020 en trainingen via NIJC Tilburg (januari-december); 
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- tenminste 12 trainingen (januari-december); 
- tenminste vier oefenwedstrijden (januari-december); 
- tenminste één trainingskamp (juni); 
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. 

 
Activiteiten die in 2020 op de planning stonden voor Jong Oranje U16 

- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december); 
- tenminste 13 trainingen (januari-december); 
- tenminste drie oefenwedstrijden (januari-december); 
- tenminste één trainingskamp (juni); 
- tenminste één toernooi in het buitenland; 
- selectie Jong Oranje U16 2020-2021 en trainingen via NIJC Tilburg (januari-december). 

Geplande activiteiten voor het Talententeam U14 in 2020 

- tenminste 11 selectietrainingen (januari-december); 
- tenminste twee oefenwedstrijden (januari-december); 
- tenminste één trainingskamp (zomer); 
- deelname aan minimaal twee internationale toernooien in het buitenland. 

 
Geplande activiteiten voor het Talententeam U12 in 2020 
- tenminste 11 selectietrainingen (januari-december); 
- tenminste twee oefenwedstrijden (januari-december); 
- tenminste één trainingskamp (juni); 
- deelname aan minimaal twee internationale toernooien in het buitenland. 

Geplande activiteiten voor de Talenten U10 in 2020 

- één talentdag (per seizoen). 
 
Overige activiteiten op de planning voor talentontwikkeling in 2020 
- tweede gedeelte seizoen/schooljaar 2019-2020 op het Regionaal Trainings Centrum 

(RTC) in Tilburg, Heerenveen en Dordrecht (januari-juni); 
- selectie seizoen/schooljaar 2020-2021 op het RTC in Tilburg, Heerenveen en Dordrecht 

(maart-april); 
-  eerste gedeelte seizoen/schooljaar 2020-2021 op het RTC in Tilburg, Heerenveen en 

Dordrecht (september-december); 
-  opzetten NTC vrouwen; 
-  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. 

 
Gerealiseerde activiteiten van het nationaal mannenteam in 2020 
Het nationale mannenteam won alle wedstrijden van het Olympisch kwalificatietoernooi 
Mannen voorronde 2 groep L (Barcelona, Spanje) en plaatste zich voor het IIHF Olympisch 
kwalificatietoernooi Mannen voorronde 3 groep H in Nur-Sultan, Kazachstan, in februari 
2020. Ter voorbereiding op het toernooi in Nur-Sultan trainde het team twee keer in Tilburg 
en één keer tijdens het toernooi. Helaas gingen alledrie de toernooiwedstrijden verloren. 
 
 



 
 

15 

 

 

Date Time Game Team A Team B Result Per Period 

13-12-2019 16:00 1 Mexico Nederland 1-17 (1-6, 0-5, 0-6) 

 20:00 2 Spanje Chinese Taipei 11-0 (3-0, 4-0, 4-0)  

14-12-2019 16:00 3 Nederland Chinese Taipei 14-1 (4-1, 7-0, 3-0) 

 20:00 4 Spanje Mexico 15-1 (4-1, 4-0, 7-0) 

15-12-2019 16:00 5 Chinese Taipei Mexico 7-1 (3-0, 3-0, 1-1) 

08-01-2020 12:00 6 Nederland Spanje 5-3 (1-1, 2-2, 2-0) 

 

 
 

Date Time Game Team A Team B Result Per Period 

06-02-2020 15:00 1 Polen Nederland 8-0 (3-0, 4-0, 1-0) 

 19:30 2 Oekraïne Kazachstan 1-8 (1-5, 0-2, 0-1)  

07-02-2020 15:00 3 Polen Oekraïne 6-1 (1-1, 2-0, 3-0) 

 19:30 4 Kazachstan Nederland 7-1 (3-0, 1-1, 3-0) 

09-02-2021 15:00 5 Nederland Oekraïne 0-3 (0-1, 0-2, 0-0) 

 19:30 6 Kazachstan Polen 2-3 (0-1, 2-1, 0-1) 

 

 

 
 
Het nationale mannenteam zou in april 2020 deelnemen aan het 2020 IIHF IJshockey WK 
Divisie II, groep A in Zagreb (Kroatië). Vanwege COVID-19 besloot de internationale 
ijshockeyfederatie in maart 2020 tot afgelasting van dit toernooi. 
 
Gedurende het gehele jaar 2020 is in verband met de coronacrisis op individuele basis een 
off-ice-programma afgewerkt. 

 
De spelers zijn door de teamarts voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopingge-
bruik.  

Rank Team GP W OTW OTL L PTS GDF GF GA 

1 Nederland 3 3 0 0 0 9 31 36 5 

2 Spanje 3 2 0 0 1 6 23 29 6 

3 Chinese Taipei 3 1 0 0 2 3 -18 8 26 

4 Mexico 3 0 0 0 3 0 -36 3 39 

Rank Team GP W OTW OTL L PTS GDF GF GA 

1 Polen 3 3 0 0 0 9 14 17 3 

2 Kazachstan 3 2 0 0 1 6 12 17 5 

3 Oekraïne 3 1 0 0 2 3 -9 5 14 

4 Nederland 3 0 0 0 3 0 -17 1 18 
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Gerealiseerde activiteiten van nationaal vrouwenteam in 2020 
 
In januari 2020 trainde het nationale vrouwenteam één keer in Tilburg. Een maand later 
trainde het team eveneens één keer in Tilburg en speelde het daarnaast twee 
oefeninterlands tegen het nationale vrouwenteam van Oostenrijk (2-3 verlies en 6-2 winst). 
 
Het nationale vrouwenteam zou in april 2020 deelnemen aan het 2020 IIHF IJshockey WK 
Divisie I, groep A in Angers (Frankrijk). Vanwege COVID-19 besloot de internationale 
ijshockeyfederatie in maart 2020 tot afgelasting van het toernooi. 
 
In het voorjaar werd bekend dat de Nederlandse vrouwenploeg drie plaatsen is gestegen op 
de wereldranglijst van de internationale ijshockeyfederatie. De vrouwen zijn de snelste 
stijgers op die lijst en staan nu op plek 18. 
 
Het trainingsprogramma van het nationale vrouwenteam heeft daar waar mogelijk doorgang 
gevonden in Tilburg. In de periode van september tot en met december 2020 hebben de 
vrouwen wekelijks getraind in Tilburg en om de drie weken op Papendal. 
 
Gedurende het gehele jaar is op individuele basis een off-ice-programma afgewerkt. 
 
In 2020 zijn de speelsters 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 2020 
 
In de directe voorbereiding op het 2020 IIHF IJshockey WK Mannen U20 Divisie II Groep B 
trainde het team zes keer in Tilburg. 
 
Het 2020 IIHF IJshockey WK Mannen U20 Divisie II Groep B vond plaats van 28 januari tot 
en met 3 februari in Gangneung, Korea. Nederland eindigde op de tweede plaats en 
handhaafde zich daardoor in Divisie II Groep B. Tijdens het WK trainde het team vijf keer. Op 
de (jaarlijkse) wereldranglijst van de IIHF staat het team na het WK in 2020 op plaats 30. 
 

Date Time Game Team A Team B Result Per Period 

28-01-2020 13:00 1 Kroatië Israël 16-1 (3-0, 7-1, 6-0)  

 16:30 2 China België 5-3 (1-2, 1-0, 3-1)  

 20:00 3 Nederland Korea 1-5 (1-2, 0-0, 0-3)  

29-01-2020 13:00 4 Israël China 0-12 (0-5, 0-4, 0-3)  

 16:30 5 Kroatië Nederland 2-7 (0-5, 1-0, 1-2)  

 20:00 6 Korea België 5-2 (2-2, 2-0, 1-0)  

31-01-2020 13:00 7 Nederland België 6-1 (1-0, 3-0, 2-1)  

 16:30 8 Kroatië China 3-0 (2-0, 1-0, 0-0)  

 20:00 9 Korea Israël 5-1 (1-0, 1-0, 3-1)  

01-02-2020 13:00 10 België Kroatië 5-8 (2-2, 1-4, 2-2)  

 16:30 11 China Korea 0-1 (0-0, 0-1, 0-0)  

 20:00 12 Israël Nederland 0-13 (0-6, 0-3, 0-4)  

03-02-2020 13:00 13 Nederland China 3-5 (0-2, 1-1, 2-2)  

 16:30 14 België Israël 4-1 (1-1, 1-0, 2-0) 

 20:00 15 Korea Kroatië 4-2 (1-0, 0-0, 3-2)  

 

 
 

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

In 2020 zijn de spelers van Jong Oranje U20 door een paramedische begeleider voorgelicht 
over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. 

Rank Team GP W OTW OTL L PTS GDF GF GA 

1 Korea 5 5 0 0 0 15 14 20 6 

2 Nederland 5 3 0 0 2 9 17 30 13 

3 China 5 3 0 0 2 9 12 22 10 

4 Kroatië 5 3 0 0 2 9 14 31 17 

5 België 5 1 0 0 4 3 -10 15 25 

6 Mexico 5 0 0 0 5 0 -47 3 50 
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Activiteiten die in 2020 zijn gerealiseerd door Jong Oranje U18 
 
Ter voorbereiding op het 2020 IIHF IJshockey WK Mannen U18 Divisie II Groep B trainde 
het team in de maanden januari-maart 2020 vier keer in Tilburg.  
 
In maart 2020 speelde Jong Oranje U18 een oefenwedstrijd in Tilburg tegen Tilburg 
Trappers Toekomstteam (6-3 winst).  
 
Het Jong Oranje U18-team zou in april deelnemen aan het 2020 IIHF IJshockey WK Divisie 
II, groep B in Sofia (Bulgarije). Vanwege COVID-19 besloot de internationale 
ijshockeyfederatie in maart 2020 tot afgelasting van dit toernooi. 
 
Daarnaast is het gehele jaar op individuele basis een off-ice-programma afgewerkt.  
 
In 2020 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 in 2020 van Jong Oranje vrouwen U18 
 
Ter voorbereiding op het 2020 IIHF IJshockey WK Vrouwen U18 Divisie II Groep A in 
Eindhoven trainde het team twee keer in Tilburg, met onder meer twee ijstrainingen en een 
droogtraining. 
 
Op 19 januari 2020 speelde het Jong Oranje vrouwen U18-team in Keulen een 
oefenwedstrijd tegen KEC Keulen. 
 
Op 23 januari 2020 speelde het Jong Oranje vrouwen U18-team in Eindhoven een 
oefeninterland tegen het vrouwen U18-team van Kazachstan (3-1 winst). 
 
Het 2020 IIHF IJshockey WK Vrouwen U18 Divisie II Groep A vond dit jaar plaats van 25  tot 
en met 28 januari in Eindhoven. Tijdens het toernooi trainde het team drie keer. Het 
Nederlands team eindigde op de tweede plaats in de ranglijst. Op de (jaarlijkse) 
wereldranglijst van de IIHF staat het team na het WK in 2020 op plaats 22. 
 

Date Time Game Team A Team B Result Per Period 

25-01-2020 16:30 1 Chinese Taipei Nederland 2-1 (0-1, 0-0, 2-0) 

 16:30 2 Kazachstan Australië 2-3 (0-0, 1-1, 1-1, 0-1) 

26-01-2020 16:30 3 Nederland Australië 2-0 (2-0, 0-0, 0-0) 

 20:00 4 Kazachstan Chinese Taipei 3-4 (1-1, 1-1, 1-1, 0-1) 

28-01-2020 15:30 5 Australië Chinese Taipei 3-4 (1-1, 1-1, 1-2) 

 19:00 6 Nederland Kazachstan 4-1 (0-0, 3-0, 1-1) 

 

Rank Team GP W OTW OTL L PTS GDF GF GA 

1 Chinese Taipei 3 2 1 0 0 8 3 10 7 

2 Nederland 3 2 0 0 1 6 4 7 3 

3 Australië 3 0 1 0 2 2 -2 6 8 

4 Kazachstan 3 0 0 0 3 2 -5 6 11 

 

Daarnaast is het gehele jaar op individuele basis een off-ice-programma afgewerkt. 
 
In 2020 zijn de spelers van Jong Oranje vrouwen U18 door een paramedische begeleider 
voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik.  
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Gerealiseerde activiteiten van Jong Oranje U16 in 2020 
 
In de periode januari-maart trainde het U16-team twee keer in Tilburg en het U15-team 
eveneens twee keer in Tilburg.  
 
Daarnaast is het gehele jaar op individuele basis een off-ice-programma afgewerkt. 
 
In 2020 zijn de spelers van Jong Oranje U16 door een paramedische begeleider voorgelicht 
over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik.  
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Activiteiten die in 2020 zijn gerealiseerd met betrekking tot het Talententeam U14 
 
IJshockey Nederland is het seizoen 2013-2014 gestart met nationale trainingen voor 
getalenteerde U14-spelers. De doelstelling bij de nationale trainingen van de U14 is om 
zoveel mogelijk talenten te laten deelnemen. De prestatie is daarbij ondergeschikt aan de 
brede participatie.  
 
In januari 2020 volgde het team een trainingsdag in Tilburg met één droogtraining, gevolgd 
door een ijstraining.  
 
De overige activiteiten hebben in 2020 vanwege het coronavirus geen doorgang gevonden. 
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Gerealiseerde activiteiten voor het Talententeam U12 in 2020 
 
IJshockey Nederland is in het seizoen 2012-2013 gestart met nationale trainingen voor 
getalenteerde U12-spelers. De doelstelling bij de nationale trainingen van U12 is de 
deelname van zoveel mogelijk talenten. De prestatie is ook hier ondergeschikt aan de brede 
participatie van talentvolle spelers.  
 
In januari 2020 doorliep het team een trainingsdag in Tilburg met één droogtraining, gevolgd 
door een ijstraining. Ook in februari, een maand later, heeft het team een trainingsdag in 
Tilburg afgewerkt met één droogtraining, gevolgd door een ijstraining.  
 
De overige activiteiten in 2020 moesten vanwege de coronacrisis worden geannuleerd. 
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Overige gerealiseerde activiteiten in 2020 in verband met talentontwikkeling 
 
Diverse evenementen hebben dit jaar vanwege de maatregelen met betrekking tot de 
coronacrisis geen doorgang gevonden. 
 
Talentdagen U10 
Tijdens een U10-trainingsdag wordt met maximaal 80 spelers en acht keepers over acht 
stations getraind. De trainingen worden gegeven door de bondscoaches van de 
juniorenselecties en coaches die de opleiding IJshockeytrainer/coach 2 volgen. In de middag 
wordt in toernooivorm in gemengde teams wedstrijden gespeeld. 
De U10-trainingsdag heeft in 2020 vanwege de coronamaatregelen met betrekking tot de 
coronacrisis geen doorgang kunnen vinden. 
   
Summer Hockey 
In 2017 is IJshockey Nederland gestart met een zomerprogramma voor spelers van de U16- 
en U18-leeftijd. Dit initiatief is zeer succesvol geweest en de technische staf heeft daarom 
besloten om het programma na opnieuw een succesvol verloop in 2018 eveneens in 2019 
door te zetten onder de naam Summer Hockey. Doelstelling is om de spelers zo goed als 
mogelijk te ondersteunen bij het doorontwikkelen van hun talent, om van daaruit in de 
toekomst nog betere selecties te kunnen maken voor het nationaal U18-team. Dit betekent 
dat de trainingen van extra hoog niveau zijn en dat meer aandacht wordt besteed aan 
techniek, tactiek, spelanalyse, kracht en conditie. 
 
We hebben Summer Hockey in 2020 vanwege de maatregelen met betrekking tot de 
coronacrisis helaas moeten annuleren. 
 
Talent 2000+ 
In 2020 is het (additionele) talentontwikkelingsprogramma Talent 2000+ zijn negentiende 
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 
IJshockey Nederland 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 om zorg te dragen voor de 
organisatorische aspecten die het samengaan van school en topsport met zich meebrengen. 
 
 

Deelnemers Talent 2000+ 
per locatie 

Deelnemers Talent 2000+ 
per locatie 
in nationale juniorenselecties 

 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2020-2021 2019-2020 2018-2019 

Tilburg 36 36 42 15 15 15 

Totaal 36 36 42 15 15 15 
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Talenten maken indruk tijdens Jeugd Olympische Winterspelen 
De derde editie van de Jeugd Olympische Winterspelen was van 9 tot en met 22 januari 
2020 in het Zwitserse Lausanne. Vijftien jonge Nederlandse sporters in de leeftijd van 15 tot 
en met 18 jaar kwamen daar met Talent TeamNL in actie onder leiding van chef de mission 
Marianne Timmer. 
 
De Nederlandse deelname van zeven ijshockeytalenten is niet onopgemerkt gebleven tijdens 
deze editie van deze Jeugd Olympische Winterspelen. Drie van de zeven spelers wonnen 
namelijk een Olympische medaille, met éénmaal goud en tweemaal zilver. 
Deelnemende Nederlandse ijshockeytalenten waren Sanne Claessens (16, Utrecht 
Dragons), Kimberley Collard (15, Utrecht Dragons), Iris van Houten (15, UNIS Flyers 
Heerenveen), Roos Karst (14, UNIS Flyers Heerenveen), Ryan Kölgen (15, Red Eagles Den 
Bosch), Corné van Stuijvenberg (15, Duisburg Die Füchse) en Dylan Wesseling (15, Hijs 
Hokij Den Haag). 
 
Medailleverdeling 
Goud: Iris van Houten 
Zilver: Kimberley Collard en Dylan Wesseling 
Roos Karst en Corné van Stuijvenberg behaalden in de troostfinale de vierde plek, wat hen 
een Olympisch brevet opleverde. Sanne Claessens en Ryan Kölgen vielen net buiten de 
prijzen. 

 
2020 IIHF Hockey Development Camp 
Het 2020 IIHF Hockey Development Camp heeft vanwege de maatregelen omtrent COVID-
19 geen doorgang gevonden.  
 
NIJC Tilburg en het starten van RTC’s 
Het Nederlandse IJshockey Centrum (NIJC) in Tilburg zorgt voor de huisvesting van de 
trainingen van de nationale teams en de talentontwikkelingsteams. IJshockey Nederland 
richt zich daarnaast op regionale talentcentra. In Dordrecht is in 2013 een regionaal 
talentcentrum gestart (aan het RTC in Dordrecht namen in 2020 28 spelers deel). In 
Heerenveen is vanaf het seizoen 2015-2016 een regionaal talentcentrum gestart (aan het 
RTC in Heerenveen namen in 2020 26 spelers deel).  

 

Internationale instructeurs 
In augustus 2020 is de zesde editie van het Dutch Elite Development Camp in het 
nationale trainingscentrum georganiseerd met opnieuw een breed deelnemersveld en 
hoogwaardige trainer/coaches uit binnen- en buitenland.  
 
Aan het kamp hebben 80 spelers deelgenomen. De coaches waren Rowan Delil 
(goaliecoach Geleen), Paul Vincent, Bo Subr, Josh Mizerek, Jordy Verkiel, Eruan 
Hendriks, Joram van de Velde (assistent goaliecoach) en Davy van Mourik (droogtrainer). 
De teambegeleiders waren Eruan Hendriks, Jasper Maassen en Kim van Ruiten. De 
catering werd verzorgd door Jesmer Doele met ondersteuning van Ingrid Breuker en 
Judith van Zoggel. De coronacoördinator was Helga Mathu. De leiding van het kamp was 
in handen van de technisch directeur met ondersteuning van de coördinator sport & 
events.  
 
De zesde editie van het Dutch Elite Development Camp was organisatorisch en in 
financieel opzicht succesvol. 
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4. KADERBELEID 

 
Geplande activiteiten in 2020 met betrekking tot het kaderbeleid 
 
- opleiden docenten opleiding IJshockeytrainer/coach 1-3; 
- 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 clinic IJshockey Goalietrainer/coach 2; 
- aanbieden Train de Trainer (TdT)-programma’s (op aanvraag); 
- scholen en bijscholen (club)scheidsrechters (hele jaar); 
- aanstellen en bijscholen mentoren (vraagbaak) (club)scheidsrechters en 
 scheidsrechterscoördinatoren (hele jaar); 
- aanbieden opleidingsmaterialen IJshockey Scheidsrechter 1 (clubscheidsrechter); 
- scholen en bijscholen andere wedstrijdofficials (hele jaar); 
- scholen en bijscholen van (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; 

- na inventarisatie eventueel aanbieden van minimaal 1 (2) workshop door externe experts 
voor coaches en goaliecoaches op het gebied van technische en tactische onderwerpen. 
 

Gerealiseerde activiteiten in 2020 met betrekking tot kaderbeleid 
 
Opleiden docenten opleidingen IJshockeytrainer/coach 1-4 
Ten behoeve van de opleidingen IJshockeytrainer/coach 1, modules IJshockeytrainer/coach 
2 en modules IJshockeytrainer/coach 3 moeten docenten worden opgeleid. In beeld moet 
worden gebracht hoeveel docenten minimaal opgeleid moeten worden om het Nederlandse 
ijshockey zo goed mogelijk te bedienen. 
 
Aanbieden opleidingen IJshockeytrainer/coach 1-4 
IJshockey Nederland is erin geslaagd om structureel de opleidingen ijshockeytrainer/ coach 
1 tot en met 4 aan te bieden. 
In het kader van opleidingen is de opleiding ijshockeytrainer/coach 1 verplicht gesteld voor 
teambegeleiders, coaches en trainers van de jeugdteams.  
In januari 2020 is de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 in Tilburg georganiseerd met 24 
deelnemers, die allemaal zijn geslaagd.  
In februari 2020 is de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 in Leeuwarden georganiseerd met 
14 deelnemers en even zoveel geslaagden.  
De opleiding ijshockeytrainer/coach 2 wordt sinds het seizoen 2018-2019 in een 
weekendopzet aangeboden. Het is een positieve ontwikkeling dat deze opleiding het laatste 
jaar heeft kunnen rekenen op veel deelnemers vanuit de verenigingen. Minder positief is dat 
een aanzienlijk deel van de cursisten deze opleiding niet heeft afgerond met een certificaat. 
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De opleiding IJshockeytrainer/coach 3 en de opleiding IJshockeytrainer/coach 4, die in 
beginsel jaarlijks worden aangeboden, zijn de laatste jaren vanwege onvoldoende 
deelnemers niet georganiseerd. In de praktijk blijkt wel veel vraag te zijn naar de opleiding 
IJshockeycoach 2. Het verschil tussen deze opleiding en de opleiding 
IJshockeytrainer/coach 2 is dat de coach bij trainingen niet het ijs opgaat. De nieuwe 
opleiding IJshockeycoach 2 wordt op dit moment ontwikkeld. Verder wordt de opleiding 
IJshockeygoaliecoach 1-2 opnieuw opgepakt. Daarvoor is inmiddels een cursusleider 
aangesteld. 
IJshockey Nederland gaat een actiever beleid hanteren voor het werven van deelnemers 
voor de opleidingen IJshockeytrainer/coach 2, 3 en 4. Daarnaast komt de opleiding van 
scheidsrechters en scheidsrechterbegeleiders aan de orde in het kader van het 
Arbitrageplan Team Stripes. 
 
Aanbieden Train de Trainer-programma’s 
In het kader van Train de Trainer (TdT)-programma’s kunnen op aanvraag van de clubs door 
de technisch directeur diverse workshops voor clubtrainers worden georganiseerd. 
 
Bijscholen van coaches en teambegeleiders van nationale teams 
In 2020 zijn coaches en teammanagers van de nationale teams tijdens coachplatforms 
bijgeschoold en bijeengekomen om te brainstormen over de toekomst van het Nederlandse 
ijshockey.  
 
Bijscholen van (club)scheidsrechters en supervisors 
Er is in Nederland een tekort aan scheidsrechters. Dit probleem speelt in alle lagen van 
IJshockey Nederland, op lokaal (clubscheidsrechters) en nationaal niveau. Ook 
internationaal speelt dit probleem. 
Hierdoor is de situatie ontstaan dat wedstrijden niet of niet volledig bemand kunnen worden 
door gekwalificeerde scheidsrechters. Tevens bestaat de vraagstelling vanuit de 
International Ice Hockey Federation (IIHF) aan de nationale bonden om meer jongere, 
potentiële kandidaten aan te melden die in aanmerking komen voor het leiden van 
wedstrijden op internationaal niveau. Ook internationaal slaat de “vergrijzing” toe.  
 
Door het tekort aan (gekwalificeerde) bondsscheidsrechters is er in de loop der jaren een 
cultuur ontstaan waarbij er weinig tot geen onderlinge concurrentie is, waar weinig ruimte is 
om te selecteren op kwaliteit en nagenoeg geen ruimte is om bij tegenvallende prestaties 
maatregelen te nemen. 
Teneinde het tekort aan scheidsrechters op te lossen en de opleiding van scheidsrechters te 
verbeteren is in 2020 een arbitrageplan Team Stripes 2020-2023 opgesteld. 
 
Het arbitrageplan Team Stripes 2020-2023 gaat onder andere in op werving en selectie van 
scheidsrechters, opleiding van scheidsrechters, opleiden van scheidsrechterbegeleiders en 
supervisors en opleiders bench officials, de opleidingsmaterialen, de begeleiding van 
potentiële kandidaten met kansen om verder te komen, het verplicht aanstellen van 
scheidsrechterbegeleiders door de clubs en de vergoedingen aan scheidsrechters. 

Op het gebied van scheidsrechtersopleidingen (scholing en bijscholing) werkt IJshockey 
Nederland nauw samen met de IIHF en ijshockeybonden uit andere landen.  
 
In 2020 werden lokale opleidingen voor (club)scheidsrechters georganiseerd. In september 
2020 is het jaarlijks scheidsrechtersweekend gehouden. Het weekend was bedoeld voor 
BeNe-league scheidsrechters (Nederlandse en Belgische deelnemers), Eerste 
divisiescheidsrechters en talentvolle jongeren. 
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Zoals aangegeven kampt IJshockey Nederland met een schrijnend tekort aan 
scheidsrechters. Het verloop van het aantal scheidsrechters is in de afgelopen jaren alleen 
maar toegenomen. Het is in het belang van de bond én de clubs dat scheidsrechters 
geworven gaan worden. Met de beschikbaarheid over meer scheidsrechters kunnen de 
kosten voor de clubs gereduceerd worden en kan het veilig sportklimaat binnen IJshockey 
Nederland geoptimaliseerd worden. Het tekort aan scheidsrechters is een probleem dat 
gezamenlijk met de clubs opgepakt moet worden, waarbij voornamelijk gedacht moet worden 
in praktische oplossingen. Het pragmatisch met elkaar delen van best practices kan eerder 
en beter leiden tot oplossingen van de problematiek. Een goede onderlinge communicatie is 
hierbij van het uiterste belang. 
 
IJshockey Nederland stimuleert clubs tot het aanstellen van een lokale 
scheidsrechterscoördinator. De scheidsrechterscoördinator is dé contactpersoon tussen de 
club en de scheidsrechterscommissie van IJshockey Nederland. De scheidsrechters-
coördinator is verantwoordelijk voor het werven, opleiden en begeleiden van de 
clubscheidsrechters. Niet alleen het werven van scheidsrechters is belangrijk, maar ook het 
zorgen van behoud van scheidsrechters is van belang, waarbij het waarborgen van 
begeleiding en het zorgen voor veiligheid van de officials belangrijke aspecten zijn. 
 
De scheidsrechterscommissie stelt een groep van mentoren samen die ten behoeve van 
scheidsrechterscoördinatoren en clubscheidsrechters als vraagbaak kan dienen. 

De scheidsrechterscommissie van IJshockey Nederland herschrijft de ‘basisopleiding 
scheidsrechter’ en stelt standaard powerpoint presentaties beschikbaar voor het geven van 
opleidingen aan clubscheidsrechters: U8/U10: één opleidingsavond, U12-U14: twee 
opleidingsavonden, U16 en hoger: één á twee opleidingsavonden, waarbij de U12-U14-
opleiding de basis is waarop verder wordt gebouwd. Iedere club is er vrij in om de tijd die 
men daarvoor nodig acht zelf in te vullen. Hierbij kan ook worden gedacht aan praktijktraining 
op het ijs. 
 
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. Op locatie hebben informatiebijeenkomsten 
plaatsgevonden voor U14-spelers en hun ouders. Scheidsrechters, coördinatoren en/of 
supervisors hebben als inleider gefungeerd op deze bijeenkomsten. IJshockey Nederland 
heeft hiervoor een standaardpresentatie (met videomateriaal) ontwikkeld.  
 
Bijscholen andere wedstrijdofficials 
In januari 2020 is in Amsterdam een cursus voor bench officials georganiseerd. Aan deze 
cursus hebben 23 cursisten deelgenomen. 
 
Brainstormsessies ledenwerving 
In 2020 hebben met de clubs geen brainstormsessies in het kader van ledenwerving 
plaatsgevonden.  
 
Beschikbaar stellen van ijshockeykennis en materiaal via de website 
De IIHF stelt via de website IIHF Hockey Centre1 informatie beschikbaar 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. IJshockey Nederland stelt via de website (Coaches 
Corner) informatie beschikbaar van ijshockeykennis en materiaal ten behoeve van coaches, 
officials en andere teambegeleiders. 

 
1 Zie http://www.hockeycentre.org 

http://www.hockeycentre.org/
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5. DIENSTVERLENING AAN VERENIGINGEN 

 
Activiteiten die in 2020 gepland stonden m.b.t. dienstverlening aan verenigingen 
  
- ondersteuning lokaal arbitrageplan (hele jaar); 
- uitvoering lokale clubondersteuning; 
- uitvoering lokale clubbijeenkomsten inzake dienstverlening sporttechnische zaken; 
- beleggen van 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; 
- uitvoeren kwaliteitsscan tuchtrecht in het kader van veilig sportklimaat; 
- invoeren meldpunt incidenten Fair Play & Respect; 
- brainstormsessie(s) met betrekking tot toekomstplannen. 
 
Gerealiseerde activiteiten in 2020 m.b.t. dienstverlening aan verenigingen 
 
Ondersteunen lokaal arbitrageplan 
IJshockey Nederland kent 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 IJshockey Nederland, in 
navolging van andere sportbonden in Nederland, clubs bij het opstellen van een lokaal 
arbitrageplan. IJshockey Nederland heeft voor het opstellen van zo’n arbitrageplan een 
blauwdruk opgesteld. Deze blauwdruk kan worden gedownload vanaf de website van 
IJshockey Nederland. In het kader van het lokale arbitrageplan worden clubs gestimuleerd 
een scheidsrechterscoördinator aan te stellen. 
 
Ten behoeve van kwaliteitsbewaking van de arbitrage bij U16-wedstrijden worden deze 
wedstrijden bemand door de scheidsrechterscommissie met één bondsscheidsrechter en 
twee clubscheidsrechters, die hiervoor speciaal door de club bij IJshockey Nederland zijn 
aangemeld. 
 
Uitvoeren lokale clubondersteuning 
Het projectplan vitale verenigingen -dat in 2014 is gestart- wordt verfijnd, aangevuld met een 
invulformulier en opnieuw uitgezet.  
 
De doelstellingen van dit projectplan: 
• is het periodiek meten en stimuleren van de vitaliteit van de verenigingen binnen 
 IJshockey Nederland. Hiermee worden periodiek de verbeterpunten bij de 
 verenigingen inzichtelijk gemaakt. 
• is het periodiek inzichtelijk maken van de vraag naar verenigingsondersteuning 
 door IJshockey Nederland. 
• is het doelgericht bij elkaar brengen van verenigingen die elkaar kunnen 
 ondersteunen. 
• is het bieden van een leidraad aan de verenigingen bij het opstellen van structuur, 
 cultuur en beleid. 
• is het classificeren van verenigingen in goud, zilver of brons op basis van scores. 
 
Om tot een beeld te komen van de vitaliteit van een vereniging wordt een online vragenlijst 
opgesteld en aangeboden. Op basis van de scores op deze lijst worden verenigingen 
gecertificeerd met de classificatie goud, zilver of brons of worden zij zonder classificatie 
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beoordeeld. Voordat deze classificatie uiteindelijk plaatsvindt, maakt IJshockey Nederland 
een afspraak met de individuele clubs om hun scores op de vragenlijst door te spreken. 
 
Uitvoeren U14-bijeenkomsten (spelregels / Fair Play & Respect) 
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, IJshockey Nederland zorgde voor een inleider. De uitvoer van U14-
bijeenkomsten in het kader van spelregelkennis en Fair Play & Respect heeft in 2019 een 
vervolg gekregen. 
 
Aanbieden wervingsprogramma 
Het ledenwervingsprogramma moet verankerd worden in de clubstructuur. Criterium voor 
verenigingsondersteuning vanuit IJshockey Nederland op het wervingsprogramma is dat de 
club een wervingscoördinator heeft aangesteld. Met de wervingscoördinator van de club 
bespreekt de technisch directeur het lokale wervingsprogramma. De focus van het werven 
van leden ligt op de doelgroep jongeren onder 8 jaar. IJshockey is nu eenmaal een 
technische sport, waarbij de basis op jonge leeftijd wordt aangeleerd. Wervingsmaterialen 
zijn beschikbaar via de website van IJshockey Nederland.  
 
In 2020 is de ledenwervingstool Zelf ijshockeyen opgezet en op twee locaties beproefd, in 
het Noorden en in het Zuiden van het land. De tool bleek praktisch van aard te zijn en vrij 
makkelijk in te richten. Het heeft geresulteerd in redelijk veel aanmeldingen. Op een slimme 
manier worden met gebruikmaking van targeting mensen bereikt die je anders niet bereikt 
met social media. Doordat de ijsbaan in Breda open was hebben we, ondanks corona, flink 
wat aanwas kunnen krijgen op de ijshockeyschool. Doelstelling is dat de ledenwervingstool 
bij alle clubs wordt ingezet.  
 
Stimuleren aanstellen technisch coördinator binnen de clubs 
In het sporttechnisch beleidsplan is geadviseerd dat clubs een technisch coördinator 
aanstellen om op clubniveau verder vorm en inhoud te geven aan het technisch beleid. De 
technisch directeur van IJshockey Nederland heeft daarmee binnen iedere club een 
aanspreekpunt en een duidelijke ingang. Technische continuïteit binnen clubs is eveneens 
belangrijk. Afgeleid van het nationaal technische beleid dient iedere club een technisch 
beleidsplan te hebben met bewaking van de uitvoering op clubniveau door de technisch 
directeur. IJshockey Nederland biedt de clubs via de website een technisch groeimodel aan. 
 
Versterken samenwerking met kunstijsbanen in Nederland 
IJshockey Nederland onderhoudt contact met de Vereniging Kunstijsbanen Nederland in het 
kader van een betere samenwerking met kunstijsbanen in ons land. 
 
Invoeren meldpunt Fair Play & Respect 
Op de webpagina Fair Play & Respect is het Meldpunt incidenten gelanceerd. Dit meldpunt 
is een initiatief dat door IJshockey Nederland wordt geïntroduceerd om centraal meldingen te 
ontvangen van ongewenst gedrag, maar ook van gewenst gedrag. Alle verenigingen krijgen 
de mogelijkheid om via een vertrouwenspersoon (clubvoorzitter) meldingen te doen. In het 
artikel op de webpagina Fair Play & Respect worden de procedures en spelregels uitgelegd. 
Bij diverse incidenten wordt tussen bond en club heen en weer geschakeld. Dit heeft in het 
seizoen 2019-2020 in vele gevallen tot positieve oplossingen geleid. Doelstelling is dat we 
leren van de incidenten. 

Brainstormsessie(s) met betrekking tot toekomstplannen 
Een werkgroep seniorendivisies is opgericht met het doel om het competitiewezen in deze 
belangrijke groep beter op elkaar af te stemmen. Op basis van de uitkomsten van een 
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enquête die door de werkgroep is uitgezet is een nieuwe poule-indeling en zijn nieuwe 
competitieopzetten in de lagere seniorendivisies tot stand gekomen. De verwachting is dat 
de promotie-/degradatieregeling over een aantal seizoenen zorgt voor een nivellering en 
meer spannende wedstrijden in de diverse lagere seniorencompetities. 
 
Overige activiteiten 
IJshockey Nederland heeft voor ogen dat de clubs een vrijwilligerscoördinator aanstellen, 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 en 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 IJshockey Nederland is het profiel van een vrijwilligerscoördinator te vinden. 

In het kader van verenigingsondersteuning is de website van IJshockey Nederland 
bijgewerkt.  
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6. SCHEIDSRECHTERSZAKEN 
 
Geplande activiteiten in 2020 met betrekking tot scheidsrechterszaken 
 
- organisatie (club)scheidsrechters- en supervisorcursussen (hele jaar); 
- organisatie van een scheidsrechtersweekend (september); 
- stimuleren aanstellen scheidsrechterscoördinatoren binnen de clubs; 
- stimuleren aanstellen scheidsrechtersbegeleiders binnen de clubs; 
- bijeenkomsten met scheidsrechterscoördinatoren en supervisors; 
- uitwisseling van scheidsrechters met andere landen; 
- werving (club)scheidsrechters en supervisors; 
- deelname aan IIHF Global Hockey Development Camp (juli); 
- organisatie regionale bijeenkomsten voor clubscheidsrechters (september); 
- uitwerken en implementeren van een wervingsplan. 

Gerealiseerde activiteiten in 2020 

Zie paragraaf 4 voor een beschrijving van de in 2020 gerealiseerde activiteiten. 
 
Overige activiteiten 
De volgende Nederlandse scheidsrechters kregen voor het seizoen 2019-2020 van de IIHF 
een internationale licentie:  
 

Referees Linesmen 

B  Den Ridder  Jeffrey  M  1988  A  Leermakers  Joep  M  1981  

B  Sterkens  Ramon  M  1986  B  Beelen  Louis  M  1987  

     B  Korte  Jos  M  1983  

     B  Kösters Britt V 1997 

     B  Oosterling  Stef  M  1991  

     B  Verbruggen  Nick  M  1983  

     B  Klijberg Jeroen M  1997  

     C  Van de Wijgert  Kaitlyn V 2001  

 
De volgende Nederlandse scheidsrechters kregen voor het seizoen 2020-2021 van de IIHF 
een internationale licentie:  
 

Referees Linesmen 

B Korte Jos M 1983 A  Leermakers  Joep  M  1981  

B Oosterling Stef M 1991 B  Beelen  Louis  M  1987  

B  Sterkens  Ramon  M  1986  B  Kösters Britt V 1997 

C Steenstra Adler M 1996 B  Verbruggen  Nick  M  1983  

     B  Klijberg Jeroen M  1997  

     B Keijzers Amy V 2001 

     B  Van de Wijgert  Kaitlyn V 2001  

     C Koopmeiners Divanni M 1997 

     C Reiding Jesse M 1995 

     C Van der Veen Marc M 2000 

     C Zwarthoed Bram M 1997 
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7. SPORTMEDISCHE ZAKEN 

 
Activiteiten die in verband met sportmedische zaken gepland stonden voor 2020 
 
- uitbreiding activiteiten van de medische commissie; 
- voorlichting geven over gevaren en gevolgen dopinggebruik aan spelers van de nationale 

teams (september-oktober); 
- voorlichting geven over gevaren en gevolgen dopinggebruik spelers BeNe-league en 

eerste divisie (september-oktober); 
- opzetten van een databank blessures; 
- voorlichting geven over blessurepreventie; 
- pilot plan van aanpak verminderen van hersenschuddingen. 

 
Gerealiseerde activiteiten in 2020 op het gebied van sportmedische zaken 
 
IJshockey Nederland stelt een Chief Medical Officer (CMO) aan, die een medische 
commissie aanstuurt en programma’s opzet binnen IJshockey Nederland 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 gaat één tot twee keer per jaar een landelijke bijeenkomst voor 
medische begeleiders organiseren, waarbij de onderwerpen 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 om 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 IJshockey Nederland 
(verenigingsondersteuning). 
 
Voorlichting gevaren en gevolgen dopinggebruik  
Spelers van de nationale teams, BeNe-League, eredivisie en eerste divisie worden 
voorgelicht over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik. Jaarlijks worden spelers 
van nationale teams binnen en buiten wedstrijdverband door de Dopingautoriteit op 
dopinggebruik gecontroleerd. Ook op WK’s worden spelers in opdracht van de 
International Ice Hockey Federation gecontroleerd op dopinggebruik.  
 
Op de website van IJshockey Nederland worden links aangeboden naar de dopinglijst, 
de whereaboutsbijlage en de dispensatiebijlage.  
 
IJshockey Nederland vindt schoon, dopingvrij ijshockey erg belangrijk. IJshockey 
Nederland heeft ook de verantwoordelijkheid om daarvoor te zorgen. Om die reden is 
IJshockey Nederland partner van het programma Be PROUD en komt IJshockey 
Nederland op verschillende manieren in actie om het belang van schoon ijshockey extra 
onder de aandacht te brengen. De verenigingen spelen hierin ook een heel belangrijke 
rol en worden derhalve gestimuleerd om ook partner van het programma te worden. Op 
deze manier spreken we samen uit, dat we trots zijn op schone ijshockeyprestaties en 
zetten we de juiste toon. 
 
Overige activiteiten 
In 2020 zijn via de website van de Dopingautoriteit onder andere de volgende uploads 
beschikbaar: Dopinglijst per januari 2020 - Lijst van verboden stoffen en middelen per januari 
2020 - Lijst van toegestane middelen per januari 2020. 
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Via de website van IJshockey Nederland is een interactieve cursus Anti-Doping (E-learning 
module) van de IIHF te vinden. Via de website is eveneens informatie van de Green Puck 
Campaign van de IIHF te vinden. 
 
In 2020 hebben binnen IJshockey Nederland in totaal vier controles plaatsgevonden 
waarvan binnen wedstrijdverband vier controles en buiten wedstrijdverband geen controles. 
 

Dopingcontroles 2020 Aantal controlemomenten Aantal controles 

Binnen wedstrijdverband 1 4 

Buiten wedstrijdverband - - 

Totaal 1 4 
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8. ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN 
 
Evenementen die op het programma stonden in 2020 
 
- organisatie Week van Fair Play & Respect (januari); 
- organisatie bekerfinale (januari); 
- organisatie 2020 IIHF IJshockey U18 Vrouwen Wereldkampioenschap Divisie II, Groep A 

(januari); 
- organisatie finalewedstrijd om kampioenschap van Nederland (februari); 
- organisatie Jack Ham Memorial (finalewedstrijden om het kampioenschap van Nederland 

U12-, U14- en U16-competities in Tilburg (maart); 
- organisatie Dag van het ijshockey (april, informatief, educatief, ondersteunend); 
- organisatie Dutch Elite Development Camp (augustus); 
- organisatie wedstrijd om de Ron Berteling Schaal (september); 
- organisatie Girls Only Hockey Weekend (september); 
- organisatie Super Sunday (finalewedstrijden om de beker van Nederland U12-, U14-, en 

U16-competities) in Tilburg (november); 
- organisatie clinics en demonstraties; 
- organisatie schaatsscholen. 

 
Gerealiseerde evenementen in 2020 
 
Vanwege COVID-19 moesten in 2020 helaas diverse activiteiten geannuleerd worden. 
 
Organisatie bekerfinale 
Op woensdag 15 januari 2020 speelden de winnaars van de halve finalewedstrijden in 
Eindhoven een finalewedstrijd om de beker van Nederland. De finalewedstrijd tussen UNIS 
Flyers Heerenveen en Select 4-U Nijmegen Devils werd gewonnen door UNIS Flyers 
Heerenveen met 5-2. De wedstrijd werd bezocht door ruim 1.450 bezoekers.  
 
Organisatie 2020 IIHF IJshockey U18 Vrouwen Wereldkampioenschap Divisie II, Groep A  
IJshockey Nederland organiseerde van 25 tot en met 28 januari 2020 in Eindhoven het 2020 
IIHF IJshockey U18 Vrouwen WK Divisie II Groep A. Dit WK-toernooi is organisatorisch, 
sportief en financieel succesvol verlopen. Het bestuur dankt het bestuur van IJshockey 
Vereniging Eindhoven Kemphanen en de vrijwilligers voor de geweldige medewerking die zij 
aan dit toernooi hebben geleverd. 
 
Organisatie Final 4 om het kampioenschap van Nederland 
De winnaars van de halve finalewedstrijden UNIS Flyers Heerenveen en CAIROX Hijs Hokij 
Den Haag plaatsten zich voor de finale om het kampioenschap van Nederland. De finale 
(een allesbeslissende wedstrijd) om het kampioenschap van Nederland werd op zondag 1 
maart 2020 in Heerenveen gespeeld en gewonnen door UNIS Flyers Heerenveen. De 
wedstrijd werd bezocht door ruim 1.900 bezoekers.  
 
Organisatie finalewedstrijden U12-, U14- en U16-competities 
De finalewedstrijden U12-, U14- en U16-competities hebben in 2020 niet plaatsgevonden.  
 
Organisatie Dag van het IJshockey 
De Dag van het ijshockey, waarbij workshops worden geboden aan clubbestuurders en 
(sporttechnisch) kader op specifieke onderwerpen, heeft in 2020 niet plaats kunnen vinden. 
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Organisatie Dutch Elite Development Camp 
In augustus 2020 is de zesde editie van het Dutch Elite Development Camp in het nationale 
trainingscentrum georganiseerd met opnieuw een breed deelnemersveld en hoogwaardige 
trainer/coaches uit binnenland en buitenland. De zesde editie van het Dutch Elite 
Development Camp was organisatorisch en in financieel opzicht succesvol. 
 
Organisatie wedstrijd om de Ron Berteling Schaal  
De wedstrijd om de Ron Berteling-schaal wordt jaarlijks - bij voorkeur - voor aanvang van de 
competitie gespeeld tussen de landskampioen en bekerwinnaar van het afgelopen seizoen. 
Indien de landskampioen dezelfde is als de bekerwinnaar, speelt de landskampioen tegen de 
verliezer van de bekerfinale. De wedstrijd om de Ron Berteling-schaal heeft in 2020 in 
verband met corona geen doorgang kunnen vinden.  
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9. MARKTAANDEEL (PRODUCTONTWIKKELING) 
 
Geplande activiteiten in 2020 met betrekking tot marktaandeel 
 
- ontwikkelen en aanbieden extra diensten via ijnl.nl (hele jaar); 
- ontwikkelen en aanbieden extra diensten via ijshockeynederland.nl (hele jaar); 
- ontwikkelen en aanbieden sociale media (hele jaar). 

 
Gerealiseerde activiteiten met betrekking tot marktaandeel in 2020 
 
De website van IJshockey Nederland is hét ledenloket van IJshockey Nederland. Leden en 
mensen die werkzaam zijn in het Nederlandse ijshockey kunnen hier terecht voor informatie 
en ondersteuning.  
 
In 2020 zijn de twee websites geïntegreerd in de website ijshockeynederland.nl. Gewerkt 
wordt aan het overzichtelijker en uitgebreider aanbieden van vooral praktische informatie en 
ondersteuning. Voor verschillende doelgroepen, zoals scheidsrechters, coaches en bench 
officials zijn aparte secties ingericht. 
 
Via de social mediakanalen worden nieuwsberichten aangeboden. 
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10. PUBLIC RELATIONS EN MARKETING 
 
Geplande activiteiten in 2020 op het gebied van public relations en marketing 
 
- (lokale) TV-uitzendingen bij evenementen; 
- vermarkten bekerfinale 2020-2021 (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; 
- activeren van commerciële proposities bij evenementen van IJshockey Nederland; 
- activeren van Social Media activiteiten die de betrokkenheid van de fans vergroten. 

 
Gerealiseerde activiteiten in 2020 met betrekking tot public relations  en marketing 
 
(Lokale) TV-uitzendingen bij evenementen 

In den lande zijn diverse livestreams verzorgd. 
 
Vermarkten bekerfinale 
De ticketverkoop is voor de online verkoop bij Ticketpoint ondergebracht. 
 
Streaming livebeelden van wedstrijden via internet 
De bekerfinale is in januari 2020 via een livestream aan het publiek aangeboden. Diverse 
clubs hebben al dan niet structureel livestreams van hun thuiswedstrijden verzorgd. 

  
Vermarkten competitie(s), evenementen en talentontwikkeling 
Gedurende het seizoen 2019-2020 zijn de finaledagen vermarkt.  
 
In de tweede helft van 2019 is het 2020 IIHF IJshockey WK Vrouwen U18 Divisie II Groep A 
vermarkt. De ticketverkoop is voor de online verkoop bij Ticketpoint ondergebracht. 
 
Vermarkten IJshockey Nederland 
De website ijshockeynederland.nl en de website nijb.nl zijn geïntegreerd tot één platform.  
 
De eventlogo’s zijn ontworpen in de stijl van het logo van IJshockey Nederland. 
 

Vermarkten shirtposities nationale mannenteam 
In het seizoen 2019-2020 zijn de shirtposities van het nationale mannenteam vermarkt. 
 
Vermarkten shirtposities nationale vrouwenteam 
In het seizoen 2019-2020 zijn ook de shirtposities van het nationale vrouwenteam vermarkt.  
 
Overige activiteiten 
Op basis van de marketingrechten Lotto heeft IJshockey Nederland in 2020 reclame voor de 
Lotto gevoerd via de website, social media, het activiteitenverslag en het jaarverslag. 
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11. ORGANISATIEONTWIKKELING 

Geplande activiteiten in 2020 met betrekking tot organisatieontwikkeling 

 
- versterken bestuurlijke organisatie; 
- versterken werkorganisatie; 
- doorontwikkelen IJshockey Nederland; 
- doorontwikkelen topcompetities; 
- doorontwikkelen jeugdcompetities (competitiemodellen); 
- versterken van de vrijwilligersorganisatie; 
- samenwerking met clubs en in het bijzonder met Tilburg vanwege (het opzetten van) het 

nationale trainingscentrum in Tilburg; 
- samenwerking met andere (sport)organisaties; 
- bijscholing bestuurlijke organisaties verenigingen; 
- zelfanalyse bondsbestuur (december); 
- meting Goed Sportbestuur (december). 

Gerealiseerde activiteiten in 2020 met betrekking tot organisatieontwikkeling 
 

Versterken bestuurlijke organisatie 
Het bestuur van IJshockey Nederland heeft zich in 2019 beraden op een wijziging in de 
organisatie van IJshockey Nederland. Deze wijziging moet leiden tot een verbetering van de 
werkwijze en -zonder een toename van het aantal personeelsleden- uiteindelijk tot een 
structurele kostenverlaging. IJshockey Nederland wil groeien naar een meer actieve  
organisatie op verschillende thema’s.  
 
Het bondsbestuur bestond in 2020 uit een voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, 
secretaris (legal affairs), een bestuurslid (sporttechnische zaken) en een bestuurslid 
marketing en communicatie. Stappen zijn gezet om een transitie te maken van 
beleidsvormend bestuur naar meer uitvoerend bestuur. Hierop zal het besturingsmodel van 
IJshockey Nederland worden aangepast. Tweejaarlijks wordt een zelfevaluatie en een 
meting code Goed Sportbestuur binnen het bondsbestuur uitgevoerd. 
 
Versterken werkorganisatie 
Op 1 juni 2020 nam IJshockey Nederland afscheid van algemeen directeur Rob van Rijswijk. 
Theo van Gerwen is op dezelfde datum definitief benoemd tot algemeen directeur. Hij 
combineert die functie met zijn ijshockeytechnische verantwoordelijkheden. Naast Theo van 
Gerwen, Wilma Olijhoek en Sonja van Heteren op het bondsbureau vormt het bondsbestuur  
een meer uitvoerend bestuur met een duidelijke taakverdeling onder de huidige 
bestuursleden. 
 
Doorontwikkelen IJshockey Nederland 
De website IJshockeynederland.nl en de website nijb.nl zijn in mei 2020 geïntegreerd tot één 
platform. 
 
Doorontwikkelen topcompetities 
Het afgelopen seizoen is gewerkt aan een langere termijnvisie voor de topcompetities.  
Meerjarenbeleid moet zorgen voor meer stabiliteit met een visie voor de komende vijf jaar. 
Hierdoor kunnen clubs zich beter voorbereiden op de komende jaren. Dit plan is in juni 2020 
aan de clubs gepresenteerd.  
 
De reglementen, waaronder het sportreglement, worden op de nieuwe topcompetities 
aangepast. Er is een wedstrijdreglement eredivisie/eerste divisie opgesteld en in de bijlage 
bij het sportreglement zijn aanvullende reglementen opgenomen.  
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Jaarlijks wordt bekeken of de reglementen voldoen aan de eisen en wensen van de 
verenigingen in de topcompetities. 
 
Om de juiste afspraken vast te leggen wordt een licentiereglement samengesteld.  
In het licentiereglement worden nader te bepalen afspraken helder geformuleerd. Ook wordt 
helder gemaakt hoe de controle (door de licentiecommissie) plaatsvindt. 
 
Doorontwikkelen jeugdcompetities 
In het kader van wedstrijdsport wordt gekeken naar competitieopzetten, waarbij de 
krachtsverschillen kleiner worden en meer kwalitatief hoogstaande wedstrijden worden 
gespeeld. Daarnaast wordt gekeken naar andere spelvormen binnen de jeugdcompetities, 
waarbij de ontwikkeling van de spelers en hun spelplezier worden geoptimaliseerd.  

In het kader van de innovatieve spelvorm 3 tegen 3 zijn in het seizoen 2019-2020 
testtoernooien georganiseerd in de categorieën U12, U14 en U16. Deze testtoernooien 
waren bedoeld om procedures, regelgeving en spelvorm van 3 tegen 3 toernooien uit te 
werken. Vanaf het seizoen 2021-2022 worden niet-competitieve wedstrijden bij de U13 op 
volledig ijs afgewisseld met 3 op 3 wedstrijden (op de helft van het ijsoppervlak) in 
toernooivorm. Onderzocht wordt of deze spelvorm ook bij andere leeftijdscategorieën kan 
worden toegepast.  
 
Doorontwikkelen seniorencompetities 
In het kader van de ontwikkeling van lagere seniorendivisies is een werkgroep lagere 
seniorendivisies opgericht. Naar aanleiding van een enquête en onderzoek onder de lagere 
seniorendivisies is een andere competitieopzet ontwikkeld met promotie-
/degradatieregelingen en een regionale indeling, waarbij gestreefd wordt naar minder 
reisafstanden, meer gelijkwaardige wedstrijden en derhalve meer aantrekkelijke competities 
in de lagere seniorendivisies. Door een goed contact te onderhouden en overleg te hebben 
met de lagere seniorenteams wordt getoetst of de opzet bevalt en of aanpassingen nodig 
zijn. Gekeken wordt naar het laten groeien van het aantal seniorenteams met meer divisies. 
Verder spant IJshockey Nederland zich in om jaarlijks een finaledag te organiseren voor de 
lagere seniorendivisies, waarbij gestreden wordt om het landskampioenschap in de 
verschillende divisies. 
 
Versterken vrijwilligersorganisatie 
In het kader van verenigingsondersteuning stimuleert IJshockey Nederland een meer 
effectieve regionale samenwerking.  
 
In juni 2020 zijn regionale online bijeenkomsten georganiseerd om over een plan van aanpak 
in het kader van regionaal samenwerken van gedachten te wisselen. Deze 
onlinebijeenkomsten gingen over een ideaal beeld op het gebied van regionaal 
samenwerken op bestuurlijk vlak (bestuurders) en op sporttechnisch vlak (trainers, coaches 
en scheidsrechters). 
Tijdens deze online bijeenkomsten is besproken: (a) wat succesfactoren zijn om met elkaar 
samen te werken; (b) binnen welke vorm we het beste met elkaar kunnen samenwerken om; 
(c) daadwerkelijk een effectieve samenwerking tot stand te kunnen brengen. 
 
Gedurende het seizoen 2020-2021 organiseerde IJshockey Nederland een plenaire 
landelijke bijeenkomst met alle clubs om: (a) de uitkomsten van de regionale bijeenkomsten 
te bespreken en; (b) een plan van aanpak vorm te geven met betrekking tot de items waarop 
binnen de regio’s zal worden samengewerkt om (c) vervolgens per regio een manier van 
samenwerken daadwerkelijk uit te voeren. 
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In het seizoen 2021-2022 organiseert IJshockey Nederland opnieuw regionale online 
bijeenkomsten om de resultaten van de regionale samenwerking te evalueren en het plan 
van aanpak eventueel bij te sturen. Wat ging er goed? Wat kan nog beter? 
 
Vanaf het seizoen 2021-2022 gaat elke regio zelfstandig aan de slag met het bedenken en 
het uitvoeren van jaarlijkse regionale activiteiten.  
 
Ter ondersteuning van de verenigingen is op de website van IJshockey Nederland een 
webpagina Verenigingsondersteuning op diverse onderwerpen toegevoegd. Deze 
onderwerpen worden regelmatig geüpdatet op actueel nieuws dat geboden wordt door 
IJshockey Nederland of door andere deskundige organisaties binnen de sport.  
 
De webpagina Verenigingsondersteuning wordt voortdurend bijgewerkt op nieuwe thema’s. 
De thema’s worden tijdens seminars aan de clubs toegelicht. 
 
Samenwerking met andere (sport)organisaties 
In het kader van organisatieontwikkeling zoekt IJshockey Nederland voortdurend 
samenwerkingspartners ten einde de ijshockeysport op een hoger plan te brengen.  
 
IJshockey Nederland richt zich mede op het intensiveren van de samenwerking met externe 
stakeholders. Op nationaal vlak noemen we: sponsors, media (waaronder gesprekken met 
mediapartners om ijshockey weer op tv te krijgen en gesprekken met partners voor 
livestreams), fans (activiteitenkalender - social media - merchandise), overleggen met de 
overheid, overleggen met de ijsbanen, overleggen met collega-sportbonden, een goede 
relatie met NOC*NSF. Op internationaal vlak noemen we een goede relatie met IIHF en de 
contacten met de overige landelijke ijshockeybonden, met name om van grote landen kennis 
over te nemen. 
 
Bijscholen bestuurlijke organisaties verenigingen 
Ter ondersteuning van het vergroten van de invloedsfeer van verenigingsbestuurders, 
bijvoorbeeld op gewenst sportief en respectvol gedrag binnen hun vereniging, kunnen 
zelfreflectie en het aanbieden van een instrumentarium effect hebben. Hierbij wordt gefocust 
op de richtinggevende en sturende functie van de bestuurder. 
 
Inrichten platforms topcompetities, technische zaken en sportstimulering 
IJshockey Nederland kent een technisch platform met de technische coördinatoren van de 
clubs en een platform sportstimulering waarin wervingscoördinatoren van de clubs actief zijn. 
De betreffende platforms hebben ieder een duidelijke opdracht. Het technisch platform en 
platform sportstimulering worden georganiseerd en inhoudelijk aangestuurd 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 ledenwervingsactiviteiten te ondernemen. De 
technisch directeur organiseert tevens coachplatforms met bondscoaches en clubcoaches 
met als doel om 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. 
 
Zelfanalyse bondsbestuur 
NOC*NSF geeft in haar ‘startdocument bestuursevaluatie’ uit 2017 het volgende aan: 
Een goed bestuur is bereid om continu in de spiegel te kijken met als doel het functioneren 
en presteren van de sportbond te verbeteren. Vandaar de verplichting vanuit NOC*NSF om 
een proces van zelfevaluatie op te zetten. Hoe een bestuur dit proces invult is haar eigen 
verantwoordelijkheid. 



 
 

41 

 

Het bestuur van IJshockey Nederland onderschrijft dit uitgangspunt ten aanzien van 
besturen en heeft daarom in de tweede helft van 2020 opnieuw binnen de huidige 
samenstelling van het bondsbestuur een zelfevaluatie uitgevoerd.  
 
Meting Goed Sportbestuur 
In 2020 heeft het bondsbestuur de meting code Goed Sportbestuur ingevuld. De meting zal 
opnieuw in 2022 gebeuren. 
 
Scan tuchtrecht 
In 2019 heeft de secretaris (legal affairs) de scan tuchtrecht ingevuld. Het resultaat van de 
scan tuchtrecht is intern gedeeld. De meting zal opnieuw in 2021 plaatsvinden. 
 
In het kader van seksuele intimidatie en dopingzaken is IJshockey Nederland aangesloten bij 
het Instituut Sportrechtspraak.  
 
In de algemene ledenvergadering van 9 september 2020 zijn de statuten aangepast. 
Wijzigingen zijn voorgesteld in verband met de aanscherpingen met betrekking tot de 
overtredingen betreffende Doping en Seksuele intimidatie en de toevoeging van het 
onderwerp Matchfixing als overtreding, welke door het Instituut Sportrechtspraak worden 
behandeld.  
 
In het kader van algemeen tuchtrecht heeft IJshockey Nederland in het tuchtreglement de 
tuchtregeling gestandaardiseerde afdoening opgenomen, waarbij op basis van Match 
Penalties en Game Misconduct Penalties automatische straffen worden opgelegd. Daarnaast 
kunnen zaken worden voorgelegd aan de tuchtcommissie voor eventuele (aanvullende) 
maatregelen.  
 
IJshockey Nederland kent een openbaar aanklager. De openbaar aanklager heeft tot taak - 
en is daartoe bevoegd - om daar waar de statuten en reglementen van IJshockey Nederland 
voorzien in taken van het bondsbestuur inzake tuchtrechtelijk onderzoek en tuchtrechtelijke 
vervolging deze taken namens het bondsbestuur uit te oefenen. 
 
In de algemene ledenvergadering van 9 september 2020 is het tuchtreglement aangepast. 
Hierdoor heeft de openbaar aanklager de bevoegdheid gekregen om in die zaken waarvan 
de openbaar aanklager van oordeel is dat deze aan de tuchtcommissie voorgelegd moeten 
worden een schikkingsvoorstel te doen, welke niet lager kan zijn dan de standaardafdoening, 
dan wel een taakstraf aan het betreffende lid van IJshockey Nederland voor te stellen. Indien 
het lid van IJshockey Nederland dit voorstel aanvaart of in het geval van een taakstraf de 
taakstraf naar behoren uitvoert, vervalt het recht om de zaak door de openbaar aanklager 
aan de tuchtcommissie voor te leggen.  
 
Scheidsrechters worden vanuit IJshockey Nederland steeds bijgeschoold om incidenten te 
herkennen en te rapporteren. Deze incidenten worden na tussenkomst van de openbaar 
aanklager aan de tuchtcommissie ter beoordeling voorgelegd. 
 
De tuchtcommissie stelt jaarlijks een seizoensverslag op dat intern wordt gedeeld.  
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BIJLAGE: LEDENAANTALLEN, VERENIGINGEN EN KADER 
 

Ledenaantallen 

 Vrouwen Mannen Totaal 

 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 

Tot 18 jaar 
 

172 
 

181 
 

193 
 

1156 
 

1209 
 

1205 
 

1328 
 

1390 
 

1398 

Vanaf 18 
jaar 

 
360 

 
516 

 
522 

 
2866 

 
3668 

 
3717 

 
3226 

 
4184 

 
4239 

Totaal 532 697 715 4022 4877 4922 4554 5574 5637 

 

Aantallen verenigingen 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

IJshockeyclubs 23 23 23 23 22 22 

‘Losse’ ijshockeyteams 17 18 17 18 18 19 

Totaal 40 41 40 41 40 41 

 
De ijshockeyclubs zijn in Alkmaar, Amsterdam, Breda, 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 IJshockey Nederland.) Naast de genoemde 
ijshockeyclubs zijn 17 ‘losse’ (recreatieve) teams als contractant aan IJshockey Nederland 
verbonden. 

Kader (onbezoldigd) * 

 Vrouwen Mannen Totaal 

 2020 2020 2020 

Bestuur en commissies landelijk niveau 7 45 52 

Besturen verenigingsniveau 28 88 116 

Begeleiders nationale teams (excl. bondscoaches) 4 19 23 

Scheidsrechters landelijk niveau 10 94 104 

Totaal 49 246 295 

*Deze tabel wordt nog aangepast.  
 

Bondsbestuur 

Jan HOPSTAKEN Voorzitter 

Arjan VAN DER HORST Penningmeester/ vicevoorzitter 

Leonidas PAKOS secretaris/juridische zaken 

Robin DE VROEDE bestuurslid sporttechnische zaken 

Danny MICOLA VON FÜRSTENRECHT Bestuurslid marketing & communicatie 
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Bondsbureau 

Rob VAN RIJSWIJK algemeen directeur (0,5 fte) (tot 1 juni 2020) 

Theo VAN GERWEN 
algemeen directeur (vanaf 1 juni 2020) / technisch 
directeur (1,0 fte) 

Wilma OLIJHOEK office manager (1,0 fte) 

Sonja VAN HETEREN coördinator sport & events (0,5 fte) 

 

Bondscoaches 2019-2020 

Doug MASON coach nationaal mannenteam  

Mike NASON assistent-coach nationaal mannenteam  

Bohuslav SUBR assistent-coach nationaal mannenteam 

Josh MIZEREK assistent-coach nationaal mannenteam 

Joep FRANKE coach nationaal vrouwenteam 

Nancy VAN DER LINDEN assistent-coach nationaal vrouwenteam 

Rowan DELIL goaliecoach nationaal vrouwenteam 

Theo VAN GERWEN coach Jong Oranje U20 

Wil ZWARTHOED assistent-coach Jong Oranje U20 

Dennis TEN BOKKEL coach Jong Oranje U18 

Leo VAN DEN THILLART coach Jong Oranje U18 

Myrthe MARTENS coach Jong Oranje vrouwen U18 

Amy-Lynn MOORS assistent-coach Jong Oranje vrouwen U18 

Cloë KEIJZER assistent-coach Jong Oranje vrouwen U18 

Josh MIZEREK coach Jong Oranje U16 

Mike NASON coach Jong Oranje U16 

Frank VERSTEEG coach Jong Oranje U16 

Stefan COLLARD coach Talententeam U14 

Janusz JANIKOWSKI coach Talententeam U14 

Borke ERADES goaliecoach Talententeam U14 

Patrick NOBLESSE coach Talententeam U12 

Maarten RENTMEESTER coach Talententeam U12 

Jasper MAASSEN goaliecoach Talententeam U12 
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Bondscoaches 2020-2021 

Doug MASON coach nationaal mannenteam  

Mike NASON assistent-coach nationaal mannenteam  

Bohuslav SUBR assistent-coach nationaal mannenteam 

Josh MIZEREK assistent-coach nationaal mannenteam 

Joep FRANKE coach nationaal vrouwenteam 

Josh MIZEREK coach nationaal vrouwenteam 

Nancy VAN DER LINDEN assistent-coach nationaal vrouwenteam 

Berend VEEN goaliecoach nationaal vrouwenteam 

Theo VAN GERWEN coach Jong Oranje U20 

Ron BERTELING coach Jong Oranje U20 

Wil ZWARTHOED assistent-coach Jong Oranje U20 

Leo VAN DEN THILLART coach Jong Oranje U18 

Dennis TEN BOKKEL coach Jong Oranje U18 

Levi HOUKES assistent-coach Jong Oranje U18 

Myrthe MARTENS coach Jong Oranje vrouwen U18 

Cloë KEIJZER assistent-coach Jong Oranje vrouwen U18 

Amy-Lynn MOORS assistent-coach Jong Oranje vrouwen U18 

Josh MIZEREK coach Jong Oranje U16 

Frank VERSTEEG coach Jong Oranje U16 

Rowan DELIL goalie-coach Jong Oranje U16 

Marco KRONENBURG coach Talententeam U14 

Janusz JANIKOWSKI coach Talententeam U14 

Borke ERADES goaliecoach Talententeam U14 

Walter VAN GERWEN coach Talententeam U12 

Maarten RENTMEESTER coach Talententeam U12 

Jasper MAASSEN goaliecoach Talententeam U12 
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Competitiecommissie 

Theo VAN GERWEN competitieleider Eerste divisie en U19+ 

Marlies GOESSENS competitieleider U16, U14, U12 en vrouwendivisie 

Edward KORT 
competitieleider Tweede, Derde, Vijfde, Zesde en 
studentendivisie 

Sonja VAN HETEREN competitieleider Vierde divisie, junioren en U10/U8 

 

Scheidsrechterscommissie 

Martin DE WILDE referee-in-chief 

Reijnoud KOELEMEIJ lid 

Dick PASSCHIER lid 

Patrick VAN DE WIJGERT lid 

Juri DE WIT lid 

Debby HENGST lid 

 

Tuchtcommissie 

Mr. M. DIJKSTRA voorzitter 

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

H.M. DAME lid 

D. HENGST lid 

R.M.U. JONKMANS lid 

W. TAMBOER lid 

 

Commissie van Beroep 

Mr. P.P. ROUSSEAU  voorzitter 

Mr. A. LEIJSEN lid 

Mr. J. MANDERS lid 

Mr. W. SCHNITZLER-STRIJBOS lid 

 

College van Arbiters Lijst A 

Mr. J.A. BOERTJES lid 

Mr. J.C. VAN DER HOOFT lid 

Mr. G.J.H. HOUTZAGERS lid 

Mr. W. VAN HULTEN lid 

College van Arbiters Lijst B 

A.E.Th. BEULINK lid 

 

Financiële commissie 

Ben ROBERS lid 

Harry VLAARDINGERBROEK lid 
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Medische commissie 

Jean DRIESSEN, MD voorzitter 

Frank BAARVELD adviseur 

Robbert GODDARD lid 

Richard VAN DELFT lid 

 

Licentiecommissie 

Dr. Mr. S.F.H. JELLINGHAUS voorzitter 

D.B.C. CONTZÉ adviseur 

Drs. J. VAN DONGEN lid 

J.A.J. DE GREEF lid 

 

Toetsingscommissie 

Theo VAN GERWEN lid 

Frans Jozef BECX lid 

Ricardo MULLER lid 

 

Commissie statistiekverwerking 

Jan KERKHOF voorzitter 

Ruud BRUIJNESTEIJN lid 

John DEN ENGELSE lid 

Edward KORT lid 

Marlies GOESSENS lid 

Rennie SCHUURMAN lid 

 

Geneesmiddelen Dispensatie Sporter-commissie (GDS-commissie) 

Ed HENDRIKS lid 

Leo HEERE lid 

Marjon VAN EIJSDEN-BESSELING lid 

Jan HOOGSTEEN lid 

Hans VORSTEVELD lid 

Edwin GOEDHART lid 

Huib PLEMPER lid 

Hans KEIZER lid 

Hans-Jurgen MAGER lid 
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