
Verslag bijeenkomst Eerste divisieclubs 15 september 2014 
1 

 

VERSLAG BESPREKING EERSTE DIVISIECLUBS 
OP MAANDAG 15 SEPTEMBER 2014 

IN ’T VEERHUIS TE NIEUWEGEIN 
 
Opening 
Naar aanleiding van de perikelen binnen de Eredivisie in de afgelopen periode, maar ook om 
een voorschot te kunnen nemen op toekomstige ontwikkelingen in het Nederlandse 
ijshockey is deze bijeenkomst met de Eerste divisieclubs geagendeerd. 
 
Mededelingen 
Op zaterdag 27 september 2014 was een IJshockeycongres gepland. In verband met het 
geringe aantal inschrijvingen is besloten om het IJshockeycongres te annuleren. Aansluitend 
op het IJshockeycongres zou een buitengewone algemene ledenvergadering worden 
georganiseerd, waarbij de reglementswijzigingen ter goedkeuring zouden worden 
voorgelegd. De reglementswijzigingen zijn eerder op het voorjaarscongres behandeld. Deze 
week zullen de nieuwe reglementen op de website worden gepubliceerd met het verzoek 
hierop uiterlijk 1 oktober 2014 te reageren. De ontvangen reacties zullen kort na 1 oktober 
2014 met alle clubs worden gedeeld op basis waarvan de nieuwe reglementen in de 
reguliere algemene ledenvergadering officieel ter goedgekeurd worden voorgelegd. Zonder 
zwaarwegende bezwaren van de leden gaan de nieuwe reglementen per 1 oktober 2014 in. 
 
De competitieleider heeft de Eerste divisieclubs verzocht om de kleuren shirts (thuis en uit) 
door te geven. Nog niet alle clubs hebben gereageerd. De clubs worden dringend verzocht 
de ontbrekende informatie zo spoedig mogelijk op te geven, waarop de bijlage bij het 
sportreglement kan worden bijgewerkt. 
 
Van maandag 13 tot en met zondag 19 april 2015 wordt in Eindhoven de 2015 IIHF Ice 
Hockey World Championship Division I Group B georganiseerd. Het plan bestaat om een 
promodorp in te richten. Wanneer de IIHF dit plan goedkeurt, kunnen clubs dit plan benutten 
om hun activiteiten onder de aandacht van het publiek te brengen.  
 
Vorige week is op het bondsbureau gesproken met de Vereniging Kunstijsbanen Nederland 
(VKN). Diverse ijsbanen staan ervoor open om ijshockeyclubs in de vroege ochtenduren 
(tussen 6:00 en 9:00) ijs te verhuren tegen gereduceerde tarieven. Voorwaarde is dat dit niet 
ten koste gaat van de uren die op de reguliere tijden worden afgenomen. Het is dus een 
mogelijkheid om leden meer trainingstijd aan te bieden.  
 
In de nacht van 25 op 26 oktober 2014 wordt er op de in bijgaande lijst vermelde ijsbanen 
een zogenaamde Winterchallenge georganiseerd. Van 2:00 uur tot 2:01 uur kan er vanwege 
de omschakeling van zomer- naar wintertijd 61 minuten gesport worden voor het goede 
doel: Spieren voor spieren. Elke ijsbaan kent een eigen invulling van het programma. 
Gevraagd wordt om met de eigen ijsbaan contact op te nemen voor details. Dit is een mooie 
gelegenheid om de ijshockeysport op een positieve wijze in het daglicht te stellen.  
 
Op 8 november 2014 staat de Nationale Schaats Open Dag op de kalender. Ook hiervoor is 
een lijst bijgevoegd van deelnemende ijsbanen. De ijshockeysport kan middels allerlei 
activiteiten (op doel schieten bij een bekende goalie, je favoriete speler een bodycheck 
geven, met je idool op de foto, ….) op die dag onder de aandacht worden gebracht. Een 
mooie gelegenheid om leden te werven en wederom de ijshockeysport positief te belichten. 
 
De NIJB heeft de wedstrijdsecretarissen vandaag een folder van NLCollect doorgestuurd 
inzake Zorgeloos incasseren. De NIJB verbindt hieraan geen verplichting noch een 
aanbeveling. 
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Eredivisie 
Met hangen en wurgen is de Eredivisie in leven gebleven. Voor de toekomst zal echter een 
ander plan moeten worden besproken. Het is echter niet de bedoeling dat vanavond, met 
uitzondering van zaken die betrekking hebben op het seizoen 2014-2015, besluiten worden 
genomen. Er zullen nog meer bijeenkomsten moeten plaatsvinden om tot een ander plan te 
kunnen komen. Regeren is vooruitzien. Voor dit seizoen zal naar de mening van de NIJB al 
een reshuffling in de Eerste divisie en de Promotiedivisie moeten plaatsvinden. Een aantal 
spelers van de voormalige Eredivisieclubs in Den Haag en Dordrecht hebben inmiddels 
onderdak gevonden in de andere clubs waaronder clubs deelnemende in de Eerste divisie. 
Kijkend naar de toekomst is het zeer belangrijk om deze spelers te behouden. Twee jaar 
geleden zijn afspraken gemaakt over de Eerste divisie en de Promotiedivisie. De 
mogelijkheid bestaat dat spelers van Eindhoven en de NIJA in een team zullen gaan 
samensmelten. Derhalve blijven zeven teams in de Eerste divisie over. Amsterdam heeft 
zich bij de NIJB gemeld om een lans te breken / te pleiten voor deelname van Amsterdam in 
de Eerste divisie. Dordrecht heeft eveneens een dergelijk verzoek ingediend. Amsterdam 
merkt op dat een groot aantal spelers plannen hebben om hoger te spelen. De huidige 
reglementen snijden nu in het hart van de club. Veel spelers vallen derhalve weg. Het is 
derhalve nog moeilijker om een goed team in de Promotiedivisie op de been te brengen. Het 
wegvallen van de Eredivisieteams in Den Haag en Dordrecht heeft ervoor gezorgd dat 
spelers zich hebben aangemeld bij Amsterdam. In aanmerking genomen dat de Eerste 
divisie met minder teams van start moet, is het alleen maar interessanter om de Eerste 
divisie te kunnen uitbreiden met Amsterdam. Het zou voor Amsterdam een goede impuls 
zijn. Dordrecht heeft vanwege financiële redenen af moeten zeggen voor deelname aan de 
Eredivisie. Gebrek aan continuïteit en stabiliteit in de Eredivisie waren hierbij bepalende 
factoren. Dordrecht is van mening dat er een nieuwe structuur moet ontstaan met een 
stabiele basis. Dordrecht is het gelukt om sponsors te behouden. Een stap van de 
Promotiedivisie naar de Eerste divisie zal van cruciaal belang zijn om spelers, sponsors en 
fans te kunnen blijven behouden. Het zou jammer zijn als Dordrecht jaren terugvalt en het 
vele werk voor niets is geweest. Dordrecht hoopt derhalve op een andere opzet van de 
competitie. De NIJB geeft de nodige achtergrondinformatie bij de totstandkoming van de 
Promotiedivisie. Heerenveen merkt op dat de club een jaar geleden bij de NIJB een met 
redenen omkleed verzoek heeft ingediend om van de Promotiedivisie naar de Eerste divisie 
op te schuiven. Dit verzoek is door de NIJB destijds afgewezen. Groningen is bang dat de 
Eerste divisie als springplank gaat fungeren voor de Eredivisie. Amsterdam bepleit het 
verzoek van de club met name om reden dat de jeugdspelers een ontwikkeling willen 
doormaken. Nijmegen heeft jaren geleden ook een afdaling gemaakt. Nijmegen is met name 
geïnteresseerd in de consequenties voor de Promotiedivisie. Utrecht zit in een vergelijkbare 
situatie als Amsterdam. Amsterdam is van mening dat na het wegvallen van Eredivisieteams 
een aantal Eredivisiespelers aan het zwerven zijn, hetgeen de noodzaak bepleit om de 
Eerste divisie te verstevigen. De NIJB licht toe waarom nu wel gekeken wordt om 
mogelijkheden te creëren om naar een bredere samenstelling te gaan. Door de turbulentie 
die is ontstaan, is het noodzakelijk om naar de toekomst te kijken. Elk jaar wordt een jaar 
vooruitgekeken waarbij te weinig is gekeken naar de Eerste divisie. Binnen de Eredivisie 
bestaat geen heldere visie naar de toekomst. Er wordt geregeerd met het hart in plaats van 
het verstand. Bovendien bestaat een groot niveauverschil tussen de Eredivisie en de Eerste 
divisie waardoor samensmelten lastig is. Play-offs binnen de Eredivisie zijn voorspelbaar. 
Binnen de Eredivisie bestaan veel grijze gebieden en vele kapiteins. Conclusie is dat een en 
ander niet zorgt voor een goed imago van de ijshockeysport. 
 
Gewenste situatie  
Het is publiek om spanning en sensatie te doen. Wenselijk is een competitiespreiding over 
heel Nederland. Met meer teams in de hoogste divisie ontstaat een landelijke uitstraling. Een 
topdivisie met gezonde verenigingen met een gezonde ambitie en veel realiteitszin is 
wenselijk. Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt waaraan iedereen zich houdt. 
IJshockeysport is een mooi product, echter in Nederland moeilijk te verkopen. In de 
gewenste situatie ontstaat belangstelling van publiek, sponsors en media. Nu de Eredivisie 
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dit seizoen (2014-2015) toch van start gaat, hebben bond en clubs een jaar de tijd om de 
plannen op te stellen.  
 
Plan van aanpak 
De topclubs Heerenveen en Tilburg verhuizen mogelijk naar de Duitse competitie. Het is 
echter de wens van de NIJB dat er een aparte competitie ontstaat in plaats van dat Tilburg 
en Heerenveen onder de vlag van de Oberliga gaan spelen. Het voorstel is om de overige 
Eredivisieteams met de Eerste divisieteams samen te voegen (10-12 teams). Gedacht wordt 
aan een samenwerking met de Belgische ijshockeybond, waarbij in een competitie met 4-6 
teams gespeeld gaat worden. Dit betekent heldere afspraken over budgetten en 
buitenlandse spelers. Onderzoek door de NIJB vindt individueel met clubs en gezamenlijk 
met clubs plaats. Samen met een denktank zullen conclusies worden getrokken. Er moet 
meer zeggenschap van bovenaf ontstaan met nog slechts één kapitein. Gewerkt zal moeten 
worden aan PR en marketing. De NIJB heeft gesproken met Jack’s Casino. Jack’s Casino 
staat er mogelijk niet onwelwillend tegenover om met de nieuwe plannen mee te gaan. Dit 
moet wel binnen de kaders blijven van de brancheverwikkelingen met de Lotto.  
 
Uitdagingen 
De uitdagingen zijn vastberadenheid en doorzettingsvermogen. Een andere uitdaging is 
ambitieuze clubs. De clubs moeten ook zelf intern kijken wat ze willen. Zij moeten ook werk 
verrichten om het beter te doen. Lange termijnvisie met heldere afspraken. Samenwerking in 
de zin van ‘dat we er met zijn allen iets van maken’, waarbij het algemene belang boven het 
eigenbelang staat.  
 
Beloning 
De beloning is dat Eredivisie mogelijk wordt voor iedere club met de mogelijkheid van 
doorstroming van de eigen jeugd naar het hoogste niveau. 
 
De NIJB verwacht vanavond voor de lange termijn geen besluiten, echter wel dat de clubs 
de plannen meenemen en nadenken over de toekomst. De NIJB licht toe dat het plan eerder 
in de Franse ijshockeybond is toegepast. Frankrijk heeft de Eredivisie en de Eerste divisie 
succesvol samengevoegd. Tijdens een volgende bijeenkomst zal de NIJB de Franse 
ijshockeybond uitnodigen om de keuzes die zij daarbij gemaakt hebben toe te lichten. 
Nijmegen vindt het plan geen slecht plan. Nijmegen is op deze manier begonnen met niet 
verder te willen springen dan de polsstok lang is, om zo de weg naar de Eredivisie terug te 
vinden. Een en ander is niet eenvoudig, niet in de laatste plaats omdat het moeilijk is om 
sponsorgelden te vinden. Nijmegen is van mening dat clubs de discipline moeten opbrengen 
om afspraken te maken over budgetten en het aantal importspelers, anders is het plan 
gedoemd te mislukken. Nijmegen vindt dat clubs zich moeten committeren aan 
bovenliggende afspraken. Het moet primair gaan om leuke wedstrijden en het binden van 
fans. Publieke belangstelling is een magneet. Media-aandacht moet gepakt worden met een 
interessante competitie. Dordrecht is blij met het plan, het is een voor twaalf. Utrecht 
onderstreept dat het belangrijk is om te kijken naar het plan maar dat clubs het over 
onderdelen ervan oneens kunnen zijn. De NIJB is van mening dat binnen een jaar de 
toekomstvisie verder moet worden uitgewerkt, maar dat de NIJB op de korte termijn wel een 
aanloop moet nemen naar het nieuwe plan. Nijmegen geeft aan dat de presentatie duidelijk 
maakt waarom Amsterdam en Dordrecht een kans moeten krijgen om dit seizoen al deel te 
kunnen nemen aan de Eerste divisie. Onder voorwaarde dat dit plan een goede 
onderbouwing krijgt, vindt Nijmegen het nuttig dat Amsterdam en Dordrecht nu instappen in 
de Eerste divisie. Heerenveen is van mening dat dit aan alle clubs moet worden gevraagd. 
De NIJB is van mening dat nauw en streng gekeken moet worden of een vereniging de 
overstap naar de Eerste divisie nu al op verantwoorde wijze kan maken. Amsterdam heeft 
met Utrecht gesproken en voorgesteld om samen te werken met een team in de Eerste 
divisie en samen te werken met een team in de Promotiedivisie. Dordrecht is van mening dat 
clubs in het algemeen belang moeten spreken en niet vanuit clubbelang. Zonder 
voorbereiding (en zonder duidelijke agenda) meent Utrecht geen verantwoorde keuze te 
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kunnen maken. Groningen vraagt naar de plannen van de Eredivisie. Dit zijn gedachten 
zonder garanties, niet voor dit seizoen, maar voor volgend seizoen, aldus de NIJB. De 
importspelers in België zijn dit jaar niet gelimiteerd. Hierover zal in het komende jaar 
gesproken moeten worden. Den Bosch vraagt naar de visie op de nieuwe Eredivisie en de 
nieuwe Eerste divisie. De NIJB is van mening dat in dit kader een automatische verschuiving 
plaatsvindt van de Promotiedivisie in de Eerste divisie. Nijmegen is van mening dat goed 
moet worden nagedacht over hoe in beide divisies wordt gestreefd naar gelijkwaardige 
teams met een promotie/degradatiesysteem. Den Haag is van mening dat 
promotie/degradatie niet logisch is omdat je dan mogelijk twee teams uit dezelfde plaats in 
een divisie gaat krijgen. De NIJB is van mening dat dit details zijn die besproken moeten 
worden in volgende brainstormsessies. Amsterdam, Dordrecht en Heerenveen willen 
deelnemen aan de Eerste divisie. Utrecht is van mening dat een en ander niet eerder is 
voorgelegd en derhalve vanavond ook niet besloten kan worden. Heerenveen heeft een jaar 
geleden het verzoek beargumenteerd om door te willen stromen naar de Eerste divisie. Nu 
is een en ander wel bespreekbaar. De NIJB is van mening dat de wereld er een jaar geleden 
anders uitzag. De NIJB is van mening dat een en ander anders moet. Als nu niet ingezien 
wordt dat clubs nu al een overstap moeten maken, zijn deze clubs er over een jaar niet klaar 
voor. Heerenveen is van mening dat beleid geldend voor een aantal jaren gemaakt moet 
worden. Nijmegen is van mening dat transparantie (een duidelijke agenda) ervoor had 
gezorgd dat de discussie vanavond niet had plaatsgevonden. Nijmegen is van mening dat 
gestreefd moet worden naar transparantie en gezamenlijk optrekken. De bond en clubs 
moeten een en ander samen bespreken. Dit plan is op hoofdlijnen besproken. Nijmegen stelt 
voor om andere clubs een week de tijd te bieden om hierover te besluiten, de clubs de tijd te 
geven om de mogelijkheden af te wegen. Utrecht is van mening dat beleid niet zomaar kan 
worden gewijzigd. Den Bosch is van mening dat de Eerste divisie een spannende competitie 
heeft opgebouwd. Vorig jaar is overigens voorgesteld om samen iets met de Eredivisie te 
doen. Den Bosch heeft het gevoel dat de Eerste divisieclubs de malaise van de Eredivisie 
moeten opruimen en vraagt zich af of de clubs dit wel kunnen en of de clubs dit wel willen. 
Den Bosch heeft er hard aan gewerkt om te staan waar het team nu staat en vraagt zich af 
wat de effecten zullen zijn van de nieuwe plannen. Amsterdam merkt op dat toen 
Amsterdam uit de Eredivisie wegviel de club een Eerste divisieteam klaar had staan, echter 
mee moest gaan aan de Promotiedivisie. Daarop liepen spelers weg. Den Bosch voelt er 
niet voor om de opgebouwde positie op te geven. De situatie is nu anders, stelt Amsterdam. 
Amsterdam is van mening dat de clubs ervoor moeten zorgen dat er een platform bestaat 
voor de spelers, dat het algemene belang voor het clubbelang gaat. De NIJB is het ermee 
eens dat deze situatie 10 jaar geleden al had moeten worden voorzien c.q. al werd voorzien. 
Geconstateerd wordt dat eerder ingegrepen had moeten worden. Den Bosch geeft aan dat 
ervaren en gelouterde spelers dit jaren geleden al hebben aangegeven. Den Haag stelt vast 
dat clubs het over de plannen op de langere termijn eens zijn, dat gekeken moet worden 
naar de korte termijn. Geleen vraagt naar de mening van de Eredivisie. De NIJB stelt 
duidelijk dat hierover met de Eredivisieclubs is gesproken. Het plan op de langere termijn 
wordt ondersteund. Utrecht is van mening dat een competitie zonder promotie/degradatie 
geen zin heeft. De NIJB stelt vast dat de clubs de langere termijn willen bespreken. 
Nijmegen is van mening dat de aanwezige clubs in deze vergadering minimaal een 
committment moeten uitspreken over het toekomstplan. Den Bosch vraagt naar de financiële 

constructie bij de samenwerking tussen de NIJA en Eindhoven. Den Bosch is van mening 
dat clubs in de NIJA hebben geïnvesteerd. De NIJB geeft aan dat vice versa ook het geval 
is. Eindhoven ondersteunt de NIJA onder andere door het beschikbaar stellen van een 
assistent-coach. Den Bosch is van mening dat Eindhoven hoe dan ook financieel voordeel 
heeft van een samenwerking met de NIJA. De NIJB geeft aan dat sprake is van een uittocht 
van spelers uit de NIJA naar de Eredivisieclubs en buitenlandse clubs. De prijs van het 
succes is een uittocht van spelers naar de Eredivisie. De NIJB heeft een uitdaging voor wat 
betreft de NIJA, de vraag is of er volgend seizoen nog voldoende inkomsten (subsidies, 
sponsorgelden en contributies) zijn om door te kunnen gaan. Misschien moet wel gekeken 
worden naar trainen in de NIJA en spelen bij de eigen club. Dit jaar heeft de NIJA niet 
voldoende spelers in huis om een team te formeren. Gestemd wordt over het lange termijn 
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toekomstplan (vanaf seizoen 2015/2016). De clubs stemmen unaniem over het lange termijn 
toekomstplan. In de aanloop naar het lange termijn toekomstplan moet een tussenplan 
bestaan (2014-2015), waarbij de afspraken vanuit het verleden worden losgelaten. 
Voorgesteld wordt dat Amsterdam en Dordrecht toetreden tot de Eerste divisie. Wellicht dat 
meer teams willen toetreden, de clubs moeten echter wel beseffen dat de stap sportief 
mogelijk moet zijn en gezond voor de vereniging. De clubs krijgen een week bedenktijd om 
na te denken over de interesse om toe te treden tot de Eerste divisie. In de Promotiedivisie 
zullen dan zeven teams plus het nationale vrouwenteam uitkomen. Het nationale 
vrouwenteam heeft een reële kans om op een hoger internationaal plan uit te gaan komen. 
Deelname aan de Promotiedivisie versterkt deze kans. Den Haag vraagt of clubs zelf mogen 
bepalen of ze in de Eerste divisie gaan deelnemen. De NIJB is van mening dat de NIJB 
daarin een duidelijke adviesrol heeft. Nijmegen stelt voor dat de NIJB criteria opstelt om deel 
te kunnen nemen aan de Eerste divisie. Voorgesteld wordt om te stemmen over deelname 
van 7 teams plus Amsterdam en Dordrecht aan de Eerste divisie en dat andere clubs een 
week de gelegenheid hebben om in te schrijven. Den Bosch vindt niet dat vanavond 
gestemd moet worden en dat meer tijd moet worden genomen om de consequenties te 
beoordelen. Eén van de verwachte consequenties is dat spelers naar Amsterdam 
transfereren. Amsterdam denkt dat spelers graag terug willen komen naar Amsterdam. De 
NIJB stelt dat de rechten voor deelname aan een competitie bij de NIJB liggen. Den Haag 
stelt voor om de mening te peilen. De meerderheid van de clubs pleit positief over het plan 
om Amsterdam en Dordrecht toe te laten tot de Eerste divisie op de korte termijn en andere 
clubs eveneens de gelegenheid te geven om in te schrijven. De clubs die willen aansluiten 
hebben een week de tijd (tot maandag 22 september 2014, 21:30 uur) om in te schrijven. De 
NIJB zou daarbij graag willen zien hoe een team eruit ziet en dan te kijken of een en ander 
verantwoord is. Groningen vraagt zich af of Amsterdam het niveau van de Eerste divisie 
gaat overstijgen. Amsterdam is van mening dat dit gevaar niet gaat bestaan. De NIJB geeft 
aan dat de insteek is om de problematiek naar de toekomst op te lossen. 
 
Rondvraag 
Den Haag stelt voor dat de NIJB Den Bosch bijzondere aandacht schenkt, omdat de selectie 
dun is. Heerenveen vraagt of wanneer de Eredivisie vervalt dit financiële consequenties 
heeft voor de NIJB. De NIJB stelt vast dat een en ander financiële consequenties heeft voor 
de NIJB. De consequenties zullen worden onderzocht en de eventuele maatregelen moeten 
door de algemene ledenvergadering worden goedgekeurd. Utrecht begrijpt de situatie en de 
noodzaak. Utrecht vraagt naar de mogelijkheden om de Eerste divisie en de Promotiedivisie 
samen te voegen. Utrecht meent dat dit eerlijker is. Speel een keer tegen elkaar en splits 
dan. De NIJB legt uit dat dit organisatorisch niet mogelijk is.  
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PRESENTIELIJST BESPREKING EERSTE DIVISIECLUBS 
OP MAANDAG 15 SEPTEMBER 2014 

IN ’T VEERHUIS TE NIEUWEGEIN 
 
 

NIJB      Arnoud van Berkel (algemeen directeur)  
Theo van Gerwen (technisch directeur) 
Eric Martin (voorzitter competitiecommissie) 
Wilma Olijhoek (notulist) 

 
Amsterdam   Ben van Duin (voorzitter) 

Arthur Pohlman (coach) 
 
Den Bosch   Joost Ekels (voorzitter) 

Jan Vos (technische commissie) 
    Leo van den Thillart (hoofdtrainer) 
 
Den Haag   Harry Vlaardingerbroek (voorzitter) 
    Leo de Jong (penningmeester) 
 
Dordrecht   Edwin Boer (voorzitter) 
 
Eindhoven   Wim van Herk (voorzitter) 
    Josh Mizerek (coach) 
 
Geleen   Mevrouw Nathalie Kösters (voorzitter) 

Henk Götschenberg (penningmeester) 
Lex Eckhardt (technische commissie) 

 
Groningen   Jacob van Gelder (bestuurslid) 
    Henk Keijzer (coach) 
 
Heerenveen   Harm Woortmeijer (voorzitter) 

    Marc Jan Koperdraad (technische commissie) 
    Mike Nason (coach) 
 
Nijmegen   Theo Lemmen (voorzitter) 

    Jurgen Knoop (wedstrijdsecretaris) 
 
Tilburg   Jan van de Zande (voorzitter) 
    Jos Heefer (bestuurslid) 
 
Utrecht   Mevrouw Joan Carrot (voorzitter) 

Robert Sirberg (coach) 
    William Overweg (teammanager) 
 
Zoetermeer   Peters Soeters (voorzitter) 
    Jobert van Koot (vice-voorzitter) 
    Peter Tammerijn (wedstrijdsecretaris) 
    Tobi Faust (technische commissie) 


