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VERSLAG OVERLEG JEUGDCLUBS EN EERSTE DIVISIE 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

’T VEERHUIS NIEUWEGEIN, DINSDAG 3 JUNI 2014 
 
Mededelingen 
De agenda is eerder via de website en per mail beschikbaar gesteld. De clubs Amsterdam, 
Heerenveen en Enschede zijn verhinderd. Op de oproep voor een bijeenkomst Tweede 
divisie, Derde divisie, Vierde divisie, ARHL en Studentendivisie is tot op heden weinig 
belangstelling getoond. 
 
Het 2015 IIHF WK divisie I, groep B wordt door Nederland georganiseerd. Estland heeft zich 
als kandidaat voor de organisatie teruggetrokken op basis van het bidbook van Nederland.  
 
Na de bekercompetitie wordt Super Sunday (14 december 2014) georganiseerd, daarop 
volgt de competitie om het kampioenschap van Nederland gevolgd door landelijke  finale-
dagen (15 maart 2015). Geleen en Tilburg hebben de week erop toernooien. Beide finale-
dagen worden in het seizoen 2014-2015 in Eindhoven georganiseerd. Verenigingen zijn in 
de toekomst mogelijk geïnteresseerd om één of beide finaledagen op eigen locatie te 
organiseren. De NIJB komt voor het seizoen 2015-2016 met een voorstel. 
 
Vorige keer heeft de Dag van het ijshockey geen doorgang gekregen vanwege gebrek aan 
belangstelling. Het IJshockeycongres (opvolger van de Dag van het ijshockey), die op 27 
september 2014 wordt georganiseerd, krijgt een aantal plenaire sessies (de rol van een 
nationale sportbond, toolbox Veilig Sportklimaat (VSK) en een verkorte buitengewone 
algemene ledenvergadering) en workshops (spelregelwijzigingen, kaderopleidingen, 
talentontwikkeling, werving spelers, werving/behoud/begeleiding/opleiding van 
scheidsrechters, medische zaken waaronder bijvoorbeeld het onderwerp hersenschudding 
en best pratices vanuit de verenigingen). De NIJB doet een oproep aan de verenigingen om 
onderwerpen voor workshops aan te dragen. 
 
Eens in de vier jaar (in het jaar van de Olympische Spelen) zijn er spelregelwijzigingen. De 
nieuwe spelregels staan summier op de website. Belangrijk is dat de eindvakken 
(verdedigingsvak/aanvalsvak) worden vergroot. De blauwe lijnen dienen te worden 
aangebracht op een afstand van 22.86 meter van de korte boarding. Face-off stippen worden 
ook verplaatst. Peter Tammerijn (Zoetermeer) vraagt of een en ander door de NIJB wordt 
gecommuniceerd aan de kunstijsbanen. De VKN is geïnformeerd en gevraagd de informatie 
onder hun leden te verspreiden. Ook clubs wordt gevraagd om dit zekerheidshalve bij “hun” 
kunstijsbaan onder de aandacht te brengen. 
 
Arnoud van Berkel geeft een korte toelichting op de belangrijkste spelregelwijzigingen. Een 
uitgebreide toelichting wordt later gegeven. Arnoud van Berkel merkt op dat we hopen dat 
we begin van het seizoen, naast een aangepaste Engelstalige versie, ook een Nederlandse 
vertaling hebben van de aangepaste versie van het IIHF-spelregelboek. 
 
Ron Perdon (Veilig Sportklimaat) heeft een aantal clubs gesproken. Onderwerpen in het 
kader van Veilig Sportklimaat worden tijdens het IJshockeycongres besproken. In overleg 
met projectmanagement is de NIJB op zoek naar een intaker, die clubs langs gaat om 
behoeftes en wensen te peilen. De vacature komt op de website te staan. Ron Perdon voert 
vervolgens een gesprek met de eventuele kandidaten. Nathalie Kösters (Geleen) geeft een 
toelichting op het intakegesprek met Ron Perdon. Nathalie Kösters geeft aan dat Geleen met 
name aanloopt tegen negatieve communicatie. Geleen wil een zogenaamde blauwe kaart 
invoeren. Arnoud van Berkel geeft aan dat de blauwe kaart juist bedoeld is om aan de 
tegenstander te overhandigen. De blauwe kaart is een pilot van de KNVB. Arnoud van Berkel 
vraagt, alvorens een blauwe kaart zomaar in te voeren, kandidaten voor een commissie, die 
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een en ander in het kader van de invoering van de blauwe kaart gaan voorstellen aan het 
bestuur van de NIJB. 
 
VSK heeft een elektronische e-Zine (http://www.veiligsportklimaat.nl/aanmelden-e-zine). 
Daar is ook informatie over de blauwe kaart en de golden rules te vinden.  
 
De competitiecommissie heeft het verzoek van Geleen om met België samen te gaan 
afgewezen. De competitiecommissie gaat in de Promotiedivisie meer wedstrijden plannen.  
De competitiecommissie heeft de Jeugdrecreantendivisie omgedoopt in Aspirantendivisie. 
Inzake het voorstel met betrekking tot arbitrage volgt later een antwoord.  
 
Leiden heeft te weinig ijstijd om met U12, U14 en U17 deel te nemen. Leiden stelt derhalve 
voor om alleen aan de competitie om het kampioenschap van Nederland deel te nemen. 
Arnoud van Berkel vraagt of clubs het bezwaarlijk vinden om een enkele keer (in het begin 
van het seizoen) twee wedstrijden in een weekend te spelen. De clubs stellen daaraan de 
voorwaarden dat in dat geval geen twee uitwedstrijden in een weekend en geen verre 
wedstrijden worden gepland. Theo van Gerwen stelt voor om met de directie van de 
kunstijsbaan in Leiden om de tafel te gaan. Na de vergadering wordt gekeken of het zinvol is 
dat de NIJB bij dit gesprek aanwezig is.  
 
Heerenveen heeft gevraagd om met betrekking tot de Promotiedivisie af te wijken van de 
competitieopzet. Heerenveen wil graag uitkomen in de Eerste divisie, ondanks dat ze niet 
gepromoveerd zijn. De competitiecommissie heeft dit verzoek afgewezen daar is 
afgesproken om de competitieopzet drie seizoenen vast te leggen. Vanaf het seizoen 2015-
2016 wordt de competitieopzet voor junioren gewijzigd. Met betrekking tot de Eerste divisie 
en de Promotiedivisie wordt daarover door de NIJB nog nagedacht. Een en ander heeft te 
maken met mogelijke ontwikkelingen in de Eredivisie. 
 
Evaluatie 2013-2014 
Arnoud van Berkel geeft aan dat er op het gebied van de Eredivisie nog geen nieuws is in 
het kader van de samenwerking met de Duitse ijshockeybond. Er is meer tijd nodig om de 
consequenties te overzien. 
 
Eric Martin geeft een toelichting op de Eerste divisie en de Promotiedivisie. Eric Martin geeft 
een toelichting op het sportieve verloop van de Super Sunday en de landelijke finaledag. 
Marlies Goessens geeft een toelichting op de competities U12, U14, U17. Marlies Goessens 
deelt mee dat het afgelopen seizoen een vrouwencompetitie is gestart waarmee voldaan 
wordt aan de voorwaarden van de IIHF met betrekking tot het inschrijven van het nationale 
vrouwenteam. Hans Toonen (Zoetermeer) heeft de finaledagen in Eindhoven niet als gunstig 
ervaren en zou graag de finaledag in eigen huis willen spelen. René de Hondt (Tilburg) geeft 
aan dat afgesproken is dat Super Sunday zou rouleren. Chris Barneveld (’s-Hertogenbosch) 
is van mening dat het wijzigen van afspraken besproken moet worden. Wim van Leer 
(Dordrecht) merkt op dat is afgesproken dat evenementen in Eindhoven plaatsvinden, dus 
impliciet ook deze evenementen. Theo van Gerwen geeft aan dat met de Gemeente 
Eindhoven op basis van de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken om samen te 
werken. Theo van Gerwen geeft aan dat het handig is om finaledagen op neutraal terrein te 
organiseren. Het is lastig voor clubs om 14 december 2014 en 15 maart 2015 beschikbaar te 
houden. Volgend voorjaarsoverleg wordt de locatie van de finaledagen opnieuw besproken. 
René de Hondt (Tilburg) geeft aan graag een finaledag te willen organiseren. Hans Toonen 
(Zoetermeer) geeft aan eveneens graag een finaledag te willen organiseren. Hans Toonen  
heeft de voorkeur op eigen baan een finalewedstrijd te organiseren. Yvonne van Boekholt 
(’s-Hertogenbosch) stelt voor om te kijken waarmee de NIJB het beste gediend is. Jacob van 
Gelder (Groningen) begrijpt als vereniging het standpunt van Zoetermeer. Wat de NIJB 
afspreekt met Eindhoven met betrekking tot programma’s van de nationale teams is een 
kwestie van de NIJB zelf. Besloten wordt dat beide evenementen het komende seizoen in 
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Eindhoven plaatsvinden en dat de NIJB gaat nadenken over de voors en tegens om het niet 
in Eindhoven te houden. 
 
Jesmer Doele (Leeuwarden) zou graag inventariseren wat de ijshuren in het land zijn. 
Leeuwarden opent een nieuwe ijsbaan. Wim van Leer (Dordrecht) geeft een toelichting op 
het subsidiebeleid. Arnoud van Berkel brengt een rapport van het Mulier Instituut onder de 
aandacht. Er zijn gemeenten die subsidies verstrekken. Arnoud van Berkel vraagt de clubs 
om de prijs van ijshuur en de contributie individueel lidmaatschap middels een in te vullen 
formulier bij de NIJB aan te leveren. Jacob van Gelder (Groningen) vraagt of er een baan is 
in Leeuwarden en Den Haag het komende seizoen. Jesmer Doele (Leeuwarden) geeft aan 
dat er een positief besluit ligt. Leo de Jong (Den Haag) geeft aan dat een en ander begin juli 
2014 duidelijk gaat worden. Arnoud van Berkel geeft mee dat er met betrekking tot De Uithof 
een aantal acties zijn opgestart. Nathalie Kösters (Geleen) zou in het kader van de 
contributie graag vernemen hoeveel ijstijd (hoeveel trainingstijd en hoeveel wedstrijdtijd) 
spelers krijgen. Arnoud van Berkel maakt hiervoor een zo uitgebreid mogelijk inventarisatie-
formulier.  
  
Sonja van Heteren geeft een toelichting op de toernooien van de welpen en mini’s. De 
toernooien zijn prima verlopen. Het was aan het eind van het seizoen niet mogelijk om nog 
toernooien te organiseren. Arnoud van Berkel is van mening dat eerstejaars te oude spelers 
die er makkelijk doorheen slalommen in de eigen leeftijdscategorie moeten worden 
geplaatst. 
 
Theo van Gerwen stelt voor om het nationale vrouwenteam wederom wedstrijden tegen U17-
teams te laten spelen. Peter Tammerijn (Zoetermeer) geeft aan dat Zoetermeer telkens drie 
spelers moet missen en daardoor met het eigen U17-team in de problemen komt. Theo van 
Gerwen neemt hierover contact op met de coach van het nationale vrouwenteam. Marlies 
Goessens vraagt aandacht voor Girls Only Hockey Weekend. Er zijn inmiddels 130 
inschrijvingen. Aanmelden verloopt via de website van het Girls Only Hockey Weekend.  
 
De NIJB stelt voor om de ARHL om te dopen in Vijfde divisie. De NIJB stelt voor om de 
regels gelijk te trekken. De restrictie voor het laten meedoen van ex-Eredivisiespelers en ex-
Eerste divisiespelers blijft gehandhaafd. De spelers moeten traceerbaar zijn via de database 
van de NIJB.  
 
Sonja van Heteren geeft aan dat de jeugdrecreantencompetitie prima is verlopen. 
 
Competities 2014-2015 

De competitieopzet is vastgelegd tot en met het seizoen 2014-2015. 
De NIJB brengt nog eens onder de aandacht dat er voor alle competities twee jaar geleden 
afspraken zijn gemaakt voor drie seizoenen. De afspraken gelden ook nog voor het seizoen 
2014-2015. Eén wijziging wordt doorgevoerd: de aanmelding van goalies (U12, U14 en U17) 
is ook van toepassing op vrouwelijke goalies. 
Verder wordt onder de aandacht gebracht: 
(a) dat competitiewedstrijden altijd voor gaan op vriendschappelijke wedstrijden en/of 
toernooien; 
(b) dat deelname aan buitenlandse toernooien altijd gemeld dient te worden bij de NIJB; 
(c) dat play-off-wedstrijden in de Eredivisie en Eerste divisie voorrang hebben op andere 
wedstrijden. Het komt derhalve voor dat de competitiecommissie last minute wijzigingen 
heeft. 
 
Technische zaken 
Theo van Gerwen blikt terug op het technisch overleg. Gesproken is over de competitieopzet 
vanaf 2015-2016. Tijdens het overleg is gesproken over een indeling van een A-poule en 
een B-poule. Het idee was om de indeling op basis van historie te maken. Er waren clubs 
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voor en tegen. De vraag was of het mogelijk was om tussentijds te plannen. De 
bekercompetitie (enkele competitie) gaan we gebruiken om te bepalen welke teams in welke 
poule worden ingedeeld. Daarmee wordt voorkomen dat een zwakkere lichting in een te 
sterke divisie uitkomt. De planning kan derhalve pas na de bekercompetitie (30 november 
2015) worden gemaakt. Clubs moeten tijden beschikbaar houden tot de planning van de 
competitie om het kampioenschap van Nederland (ijstijden tot het einde van het seizoen 
minimaal vasthouden tot 1 december 2015). Er komt mogelijk een aanpassing in het 
sportreglement dat spelers na 30 november 2015 niet meer nationaal getransfereerd kunnen 
worden. Ook wordt gekeken of dat nationale transfers gedurende het seizoen alleen bij hoge 
uitzondering kunnen plaatsvinden. Het seizoen starten bij een club betekent het seizoen 
eindigen bij die club. Tot de eerste week van maart worden competitiewedstrijden gespeeld. 
Het tweede weekend van maart gaan we gebruiken voor een finaleweekend, waarbij op 
zaterdag de halve finalewedstrijden en op zondag de finalewedstrijden worden gespeeld. 
U17 speelt een landelijke competitie en zal alleen een finalewedstrijd spelen. De halve 
finalewedstrijden in de U17 worden op eigen ijs afgewerkt. Andries Quispel (Utrecht) vraagt 
of het mogelijk is om de wedstrijddagen op de website vast te zetten. Het enige is dan dat de 
tegenstander nog niet bekend is. Theo van Gerwen geeft aan dat dit mogelijk is. De 
bekercompetitie is de voorronde van de poulewedstrijden. Peter Tammerijn (Zoetermeer) 
merkt op dat hij het niet kan verkopen aan de leden om de halve finalewedstrijden op een 
andere plek te organiseren (organisatie in eigen huis geeft promotie en naamsbekendheid). 
Voorwaarde is de halve finalewedstrijden (2 wedstrijden U12 en 2 wedstrijden U14) en de 
finalewedstrijden (3 wedstrijden U12, U14 en U17) in een weekend vast te stellen op een 
plek. Yvonne van Boekholt (’s-Hertogenbosch) geeft mee dat lokaal organiseren zorgt voor 
verbroedering. Theo van Gerwen stelt voor om anders de halve finalewedstrijden in het 
tweede weekend van maart en de finalewedstrijden in het derde weekend van maart te 
plannen. Veel verenigingen geven aan het juist aantrekkelijk te vinden om halve 
finalewedstrijden en finalewedstrijden in een weekend te organiseren. De NIJB zou 
eventuele verzoeken van clubs voor het organiseren van Super Sunday en het 
finaleweekend kunnen accepteren, mits voldaan wordt aan vooraf samengestelde eisen.  
Yvonne van Boekholt geeft mee dat ’s-Hertogenbosch het afgelopen seizoen een 
gereserveerde tijd uiteindelijk vriendschappelijk heeft moeten invullen. Het kan ook zijn dat 
de halve finalewedstrijden op een plek en de finalewedstrijden op een andere plek 
georganiseerd worden. We gaan erover nadenken. Uiteindelijk zal de competitiecommissie 
in samenspraak met de technisch directeur hierover een definitieve beslissing nemen. 
 
Theo van Gerwen brengt naar voren dat selectiespelers U12 en U14 er zwaar aan tillen als 
ze niet geselecteerd worden voor een evenement. Gekeken wordt naar het wijzigen van de 
naam in talentontwikkelingsteam. We proberen zo breed mogelijk te selecteren en onderaan 
met spelers te rouleren. We proberen spelers te informeren op welke onderdelen ze kunnen 
verbeteren. Jacob van Gelder (Groningen) geeft aan dat er veel wildgroei is van initiatieven 
om spelers van verschillende clubs samen te voegen en aan toernooien deel te laten nemen. 
Uiteindelijk hebben we daar niets over te zeggen, maar als clubs daarop een verbod zetten 
dan is dat vrij aan de clubs, aldus Theo van Gerwen. Jacob van Gelder merkt op dat als de 
competitie voorgaat de NIJA toch voorrang krijgt. Theo van Gerwen geeft aan dat we door de 
vele kritiek steeds dichter komen op het punt dat de NIJA gaat stoppen. Mocht dit gebeuren 
dan zou dit een grote slag zijn voor de talentontwikkeling in Nederland.  De NIJA kan zijn 
wedstrijden rond kerst nu eenmaal niet spelen in verband met het WK U20. Veel spelers van 
de NIJA spelen bij U20. Theo van Gerwen hoopt in deze op begrip. Theo van Gerwen komt 
met een communicatieplan. De selecties worden door de technisch directeur gemaild naar 
de clubs. Op de website komt informatie over de programma’s en de spelers die wel en niet 
geselecteerd zijn. Daarnaast worden de technische coördinatoren geïnformeerd.  
 
Theo van Gerwen stelt criteria op in het kader van het project Sterke verenigingen. 
Daarnaast willen we clubs de sterke verenigingen belonen door extra ondersteuning te 
bieden, bijvoorbeeld met buitenlandse stages. Na uitwerking van het rekenmodel krijgen de 



 

5 

clubs de criteria gemaild. Groot voordeel van dit document is dat een club zeer goed inzicht 
krijgt op zaken waar ze nog aan moeten werken om een sterke club te zijn. 
 
Theo van Gerwen evalueert de talentendag U10. De volgende talentendagen vinden plaats 
op 1 november 2014 en 6 juni 2015. Vol is vol! De talentendagen zullen gebruikt worden om 
cursisten van de opleiding IJshockeytrainer/coach 2 opdrachten te kunnen laten uitwerken. 
 
Theo van Gerwen geeft informatie over de workshops in het weekend van 28 en 29 juni 2014 
in het IJssportcentrum Eindhoven. De workshops worden gegeven door Zweedse 
instructeurs.  
 
Theo van Gerwen meldt dat het seizoen 2014-2015 gestart wordt met een pilot opleiding 
IJshockeygoaliecoach 1 en 2. 
 
Theo van Gerwen meldt dat Coaches Corner op de website is ontwikkeld. Vanaf september 
2014 worden coaches via Coaches Corner geïnstrueerd. 
 
Theo van Gerwen evalueert de opleiding IJshockeytrainer/coach 1. Vanaf 2015-2016 moet 
iedere teambegeleider opgeleid zijn tot IJshockeytrainer/coach 1. Op basis van herhaalde 
rapportages over wangedrag kunnen bij teambegeleiders hun licentie worden ingetrokken. 
De data van de opleidingen staan op de website. Theo van Gerwen informeert over de 
voorwaarden tot deelname aan de opleiding IJshockeytrainer/coach 2. Gekeken wordt naar 
een verkorte versie voor trainer/coaches die niet kunnen schaatsen. Andries Quispel 
(Utrecht) vraagt of oude certificaten nog geldig zijn. Theo van Gerwen geeft aan dat een 
toetsingscommissie zich buigt over de geldigheid. Trainer/coaches met goedgekeurde 
buitenlandse certificaten krijgen een dispensatiepas. De cursisten van de opleiding 
IJshockeytrainer/coach 2 dienen te beschikken over een praktijkbegeleider.  
 
Theo van Gerwen geeft informatie over regioteams. Hierover is gesproken met Groningen, 
Heerenveen en Leeuwarden. Samen met Groningen, Leeuwarden en Heerenveen is een 
vragenlijst ontwikkeld. Deze zal ook worden gebruikt voor de andere regio’s. Echter, we 
krijgen op eerdere mailberichten geen antwoord over belangstelling om mee te doen met de 
regio-opzet. Esther Calame (Den Haag) stelt voor om de mails in c.c. aan het bestuur te 
mailen. Er komt een mail met het verzoek om e-mailadressen waaraan sporttechnische 
zaken worden gecommuniceerd. Onder regio Zuid vallen Eindhoven, Geleen, Nijmegen, 
Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Hoorn wordt ingedeeld in regio Noord. Onder regio Midden 
vallen Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Leiden, Utrecht en Zoetermeer. 
 
Nathalie Kösters (Geleen) verzoekt de technisch directeur eerst de clubcoaches te 
informeren over de nationale selecties. Spelers die zich slecht gedragen, moeten niet 
beloond worden. Jacob van Gelder (Groningen) merkt op dat wanneer spelers voor het 
nationale team geselecteerd worden ze vedettegedrag gaan vertonen. Theo van Gerwen 
verzoekt de clubs informatie terug te koppelen over slecht gedrag van selectiespelers. 
Besproken wordt elkaar hierover heen en weer te informeren. Het eerder sturen van de 
selecties naar de clubs heeft als risico dat anderen eerder weten wie geselecteerd zijn dan 
de spelers. Er wordt voor gekozen zoveel mogelijk gelijktijdig te verzenden. Bij misdragingen 
van een speler bij de club, is het belangrijk dat dit gemeld wordt aan de nationale 
teamcoaches en de technisch directeur. 
 
Scheidsrechterszaken 
Arnoud van Berkel merkt op dat Joep Leermakers goed heeft gepresteerd op het WK voor A-
landen en gevraagd is door de DEL. Daar mogen we met elkaar trots op zijn. We kampen 
met een scheidsrechterstekort. Er ligt een voorstel om spelers om de beurt te laten fluiten. 
Hierover wordt binnen de scheidsrechterscommissie gesproken. Arnoud van Berkel is ervan 
overtuigd dat we een breed korps kunnen ontwikkelen. Het kan met een actieve 
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scheidsrechterscoördinator. Je hebt iemand nodig die de kar trekt. Iemand die de 
scheidsrechters in bescherming neemt. Tijdens het IJshockeycongres willen we clubs 
informeren over een arbitrageplan. Scheidsrechters hebben een goed perspectief om een 
internationale aanwijzing te krijgen. De NIJB doet de IIHF hiervoor ieder jaar een voorstel. 
Scheidsrechters worden eerst laag ingedeeld en door een IIHF-supervisor tijdens een WK-
toernooi beoordeeld. Andries Quispel (Utrecht) geeft aan dat clubs daardoor scheidsrechters 
kwijtraken. Arnoud van Berkel meent echter dat we daardoor scheidsrechters voor de 
Eredivisie en Eerste divisie opleiden. Hans Toonen (Zoetermeer) stelt voor om U16-spelers 
te laten fluiten. Andries Quispel geeft aan dat de spelers zonder opleiding geen gedegen 
spelregelkennis hebben. Arnoud van Berkel meent dat bij onervaren scheidsrechters een 
ervaren scheidsrechter opgesteld moet worden. Arnoud van Berkel brengt naar voren dat 
U14-spelers verplicht worden een spelregelcursus te volgen. Landelijke en regionale 
opleidingen worden door de NIJB georganiseerd. Het initiatief van lokale opleidingen ligt bij 
de clubs. Yvonne van Boekholt (’s-Hertogenbosch) verzoekt mails aan de scheidsrechters-
coördinatoren in c.c. aan het clubsecretariaat te sturen. De clubs verzoeken alles in c.c. naar 
het secretariaat te sturen. Via het inventarisatieformulier vraagt Arnoud van Berkel eveneens 
de centrale e-mailadressen van de clubs op. Andries Quispel heeft bezwaar tegen de 
leeftijdsbegrenzing. Arnoud van Berkel stelt voor om de leeftijdsbepalingen in de 
reglementen te laten staan, maar uitzonderingen in overleg met clubs toe te staan. Clubs zijn 
hierbij zelf verantwoordelijk. Peter Tammerijn (Zoetermeer) stelt voor om de spelregelcursus 
ook voor U12 verplicht te stellen. Arnoud van Berkel stelt de clubs voor de U12-spelers 
dezelfde sessie van de U14-spelers te laten bijwonen. 
 
Inschrijvingen competitie 2014-2015 
Arnoud van Berkel brengt de boodschap namens het bestuur om achterstallige betalingen te 
voldoen voor 1 juli 2014, anders wordt de inschrijving voor het seizoen 2014-2015 niet 
geaccepteerd.  
 
Via de website moeten de voorlopige inschrijvingen voor het seizoen 2014-2015 worden 
ingegeven. De voorlopige inschrijving sluit op 15 juni 2014. Daarna zal de 
competitiecommissie de clubs informeren over de competitieopzet van het komende seizoen. 
De competitiecommissie vraagt of het mogelijk is om dit seizoen eerder te beginnen, 
eventueel de laatste week van september. De clubs wordt verzocht bij de definitieve 
inschrijving duidelijk te vermelden vanaf wanneer de ijsbaan beschikbaar is en de tijden te 
blokkeren die voor en na het seizoen niet meer beschikbaar zijn. Clubs geven aan dat ze de 
verhinderingen niet tijdig doorkrijgen van de ijsbanen en de kunstijsbanen geven aan dat ze 
de competitieschema’s pas laat doorkrijgen. De clubs worden verzocht tijdig met de ijsbaan 
te overleggen wanneer er verhinderingen zijn en deze duidelijk in te vullen op de website bij 
de definitieve inschrijving. De competitiecommissie houdt geen rekening met 
teamverhinderingen in het kader van vriendschappelijke wedstrijden, toernooien en/of 
vakanties en teamuitjes. In het sportreglement is nadrukkelijk bepaald dat hiermee geen 
rekening gehouden kan worden en competitiewedstrijden altijd voorgaan. Het seizoen is al 
erg kort en de ijstijd erg beperkt. Bij het ingeven wordt stapsgewijs aangegeven hoe clubs 
een en ander moeten invullen. Mocht een en ander niet duidelijk zijn, worden de clubs 
verzocht zo snel mogelijk een mail naar competitie@nijb.nl te sturen. Eén van de 
competitieleiders zal dan contact opnemen om nadere uitleg te geven. De definitieve 
inschrijving, inclusief het opgeven van verhinderingen en beschikbare ijstijden, sluit op 1 
augustus 2014. De clubs worden verzocht eerst voorlopig in te schrijven, na de definitieve 
inschrijving volgt een boete bij terugtrekken.  
 
Rob Pelders (’s-Hertogenbosch) geeft aan dat clubs niet tijdig op de hoogte zijn van de 
verhinderdata van de ijsbaan. Theo van Gerwen merkt op dat de VKN erover klaagt dat de 
competitieschema’s laat bekend zijn. Met blokkades op herfstvakantie, kerstvakantie, et 
cetera wordt geen rekening gehouden. Na het sluiten van de voorlopige inschrijving wordt de 
format opgemaakt en aan de clubs gecommuniceerd.  

mailto:competitie@nijb.nl
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Reglementswijzigingen 
Arnoud van Berkel geeft een toelichting op komende voorgenomen reglementswijzigingen.  

 Alle senioren en aspiranten dienen voorafgaand aan het seizoen te worden aangemeld 
voor een team. 

 Een U18-, U19-, U20-speler mag na 5 keer uitkomen in de Eredivisie of Eerste divisie niet 
meer in de Tweede divisie of lager uitkomen. 

 Beslissende penaltyshots vinden aan beide kanten plaats en bij verlenging wordt van kant 
gewisseld.  

 De verplichting dat een arts aanwezig moet zijn bij Eredivisiewedstrijden vervalt. Bij alle 
wedstrijden dient medische assistentie (arts, EHBO-er) aanwezig te zijn. 

 Verzoek om wedstrijdformulier te scannen en per mail te sturen wordt toegewezen. De 
clubs dienen echter wel de originele wedstrijdsheets te bewaren. Deze kunnen worden 
opgevraagd. 

 Een extra artikel inzake manipulatie van wedstrijden (matchfixing, gokken) wordt in het 
sportreglement opgenomen. 

 Commerciële breaks worden in de Eredivisie voortaan toegestaan. Ook hier wordt een 
extra artikel over opgenomen in het sportreglement. 

 ARHL wordt Vijfde divisie, straffen worden gelijk aan de overige divisies. 

 De deadline van internationale transfers verschuift weer terug naar 31 januari. 

 Jaartallen (inzake speelgerechtigdheid) worden met één opgehoogd. 

 Het aanmelden van een mannelijke of vrouwelijke goalie voor dispensatie (U12, U14 en 
U17) dient per mail te geschieden. Hetzelfde geldt voor aspirantenspelers (maximaal 3 U18-
spelers). Dispensatie-aanmeldingen van spelers gaan via de website. 
 
Rondvraag 
Peter Tammerijn (Zoetermeer) vraagt om informatie over de format van de Promotiedivisie. 
Arnoud van Berkel geeft mee dat na de sluiting van de voorlopige inschrijving de format kan 
worden gemeld. Arnoud van Berkel probeert Peter Tammerijn eerder te informeren. 
 
Marlies Goessens verzoekt late U17-wedstrijden niet te laat te wijzigen. Peter Tammerijn 
(Zoetermeer) verzoekt de competitieplanners wedstrijden van U17-wedstrijden niet te laat te 
plannen.  
 
Sluiting 
De vergadering sluit om 22:45 uur. 
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PRESENTIELIJST OVERLEG JEUGDCLUBS EN EERSTE DIVISIE 

NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 
’T VEERHUIS NIEUWEGEIN, DINSDAG 3 JUNI 2014 

 
NIJB -  Arnoud van Berkel, Theo van Gerwen, Eric Martin, 

Marlies Goessens, Sonja van Heteren, Jack Ham, 
Wilma Olijhoek (notulist) 

 
Stichting Topsport Red Eagles  
 ’s-Hertogenbosch - Rob Pelders, Chris Barneveld, Yvonne van Boekholt 
 
IJV Red Eagles ’s-Hertogenbosch -  Rob Pelders, Chris Barneveld, Yvonne van Boekholt 
 
IJHC Dordrecht Lions - Wim van Leer 
 
Stichting Support Eindhoven  
 IJshockey - Peter Daams, John den Engelse 
 
IJV Eindhoven Kemphanen -  Peter Daams, John den Engelse, Wim van Herk 
 
VJB Smoke Eaters Geleen -  Frank Mares, Nathalie Kösters 
 
GIJS Bears Groningen -  Jacob van Gelder, Jan Balkema 
 
Hijs Hokij Den Haag -  Esther Calame, Leo de Jong 
 
Stichting IJshockeyclub Capitals 
 Leeuwarden - Niels Brouwer, Jesmer Doele 
 
LIJC Leiden Lions -  Hans Zwerus, Peter van den Berg 
 
VJN Nijmegen - Jeroen van Bergen, Patricia Nauta, Paul Fondse 
 
Stichting Topijshockey Tilburg -  René de Hondt, Jan van de Zande 
 
SIJC Utrecht -  Veronique Lok, Corina Collard, Mark van Rooijen, 
  Andries Quispel 
 
Stichting Sweetlake Panters -  Hans Toonen 
 
IJV Zoetermeer Panters -  Peter Tammerijn 
 


