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VERSLAG TECHNISCH OVERLEG 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

EINDHOVEN, WOENSDAG 19 MAART 2014 
 

Opening  
De technisch directeur heet de clubs welkom bij het technisch overleg. De technisch 
directeur heeft de behoefte enige punten te bespreken, waaronder nieuwe punten en 
bestaande punten. De technisch directeur heeft de doelstelling de clubs op de hoogte te 
brengen van nieuwe ideeën, zoals een nieuwe competitieopzet 2015-2016, en hoopt daarbij 
op input van de clubs. De technisch directeur memoreert de finaledag om het kampioen-
schap van Nederland in de U17-, U14- en U12-competities als een mooie sportieve dag, een 
mooie ervaring. De technisch directeur neemt de agendapunten door. 
 
Notitie technische speerpunten 

De technisch directeur geeft een toelichting op zijn eerder toegezonden notitie. Organisatie 
en omgangsvormen zijn belangrijk en vormen het fundament. (Waarom moeilijk doen als we 
samen verder kunnen.) De vier pijlers zijn: NIJA, opleidingen, nationale teamprogramma’s en 
sterke clubs. In de optiek van de technisch directeur is het zo dat wanneer een van de pijlers 
weg komt te vallen, het huis wankel komt te staan.  
 
De NIJA is belangrijk om internationaal het niveau te behouden en te verbeteren. De NIJA 
kent instroom spelers, doorstroom spelers en uitstroom spelers.  
 
Op dit moment wordt gewerkt aan de opleidingen sportleider 1, 2 en 3. De gecertificeerde 
sportleiders niveau 1 tekenen een verklaring van goed gedrag en ontvangen een pasje, dat 
bij (herhaaldelijk) wangedrag kan worden ingetrokken. De opleiding sportleider 2 en 3 wordt 
tegelijkertijd gecertificeerd binnen de kwalificatiestructuur. Er komt in september 2014 een 
pilot voor de opleiding goalietrainer niveau 1 en 2, die daarna in de markt wordt gezet. Er 
komen c.q. zijn bijeenkomsten met bestuurders, coaches en teambegeleiders in het kader 
van VSK. Er komen seminars voor clubs met hoogwaardige buitenlandse instructeurs. 
Opleidingen voor scheidsrechters worden geboden. Er volgt een groeimodel technisch beleid 
dat als blauwdruk voor het technisch beleidsplan door de clubs kan worden gebruikt.  
 
Het NIJC biedt 700 ijsuren op jaarbasis voor de NIJA en trainingen van de nationale teams. 
Tijdens deze uren vinden talentdagen U10 plaats. Binnen deze beschikbare ijstijd zouden 
ook regionale toernooien kunnen worden georganiseerd. De NIJB wil komen tot een 
nationale vrouwen U18-team.  
 
Een LTAD-plan is ontwikkeld. Het is nog steeds de doelstelling dat er een talentvolgsysteem 
komt, waarin coaches de ontwikkelingen van de spelers kunnen volgen en bijhouden. Ook 
komt er een zogenaamde Depth Chart. Hierin wordt voor elk selectieteam een lijst gemaakt 
van spelers op volgorde van sterkte. Deze lijst dient als hulpmiddel voor selectie naar de 
volgende leeftijdsgroep. 
 
De vierde pijler is sterke clubs: er moeten activiteiten komen op ledenwerving, kaderwerving, 
organisatiestructuur, technisch beleid en uitbreiding van ijstijden. De technisch directeur gaat 
zijn aandacht richten op clubs die ambitieus zijn en willen ontwikkelen. Voordelen voor de 
sterke clubs zijn bijvoorbeeld stages bij de NIJA, buitenlandse stages voor spelers en 
coaches, bezoek van talentcoaches bij de club, een sterke competitie. De criteria zijn aantal 
leden, actief ledenwervingsbeleid, aantal gediplomeerde trainers, aantal opgeleide scheids-
rechters, spelers in de nationale talententeams, et cetera.  
 
Een goede fundering en stevige pijlers zorgen voor een dak, waarbinnen internationale 
successen  en een volwaardige eredivisie ontstaan. Internationaal succes is in de ogen van 
de technisch directeur een plaats binnen de top 16-20 op de wereldranglijst en een serieuze 
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gooi naar de Olympische Spelen 2022. Het resultaat is uitstraling, geloofwaardigheid, 
respect, publiek, leden, sponsoren, aandacht. De technisch directeur is van mening dat de 
vicieuze cirkel eenmaal doorbroken moet worden om tot succes te komen. 
 
Amsterdam is van mening dat de clubs geen pijler kan zijn, maar in de basis thuishoren. De 
technisch directeur is het ermee eens en meent dat de tekening weergeeft dat de 
organisatievormen van NIJB en clubs en omgangsvormen fundamenteel van belang zijn. 
Amsterdam vraagt zich af of minder goed georganiseerde clubs in de buurt kunnen komen 
van gevestigde (goed) georganiseerde clubs. De angst bestaat dat wanneer de focus alleen 
op 10 clubs gericht gaat worden, er straks alleen nog maar 10 clubs bestaan.  
 
Heerenveen is van mening om te richten op breedtesport (recreatiesport) en pas daarna te 
focussen op de diepte. De technisch directeur is van mening dat de focus op de Olympische 
Spelen moet gaan zorgen voor een betere sport. Heerenveen meent dat een club eerst de 
breedte in moet gaan om vervolgens de diepte in te kunnen gaan. De clubs zijn van mening 
dat het accent te weinig ligt op breedtesport.  
 
Nieuwe competitie/opzet 2015-2016 

De technisch directeur constateert in de huidige situatie: groot niveauverschil, verschillende 
ambities, talenten leren aanvallen en niet verdedigen. De gewenste situatie is: meer 
wedstrijden op gelijk niveau, betere ontwikkeling van talenten, ambities op hetzelfde niveau, 
clubs uitdagen om meer ambitie te hebben om spelers te ontwikkelen in combinatie met 
breedtesport. De opzet voor U17 zal hetzelfde blijven. Binnen U14 en U12 worden een 
nationale divisie A (NDA) en een nationale divisie B (NDB) voorgesteld. In de NDA zullen 
maximaal zeven teams worden geplaatst, het aantal teams in de NDB is afhankelijk van het 
aantal inschrijvingen. De technisch directeur bespreekt het voorstel van de nieuwe 
competitieopzet van de NDA en de NDB.  
 
Amsterdam stelt dat enkele spelers het niveau van een team bepalen. Hiermee sloop je de 
kans voor een gemêleerd team om lekker tegen een sterk team te spelen. Door tegen betere 
teams te spelen ontwikkelt een team zich.  
 
Heerenveen analyseert de resultaten binnen de U12-competitie. Een club als Utrecht had 
feitelijk U14 moeten spelen.  
 
De technisch directeur ziet graag meer inspiratie bij de clubs om talenten te ontwikkelen. 
Heerenveen meent dat in het nieuwe voorstel talenten juist in de U12 moeten blijven 
meedoen om niet te degraderen en derhalve niet zullen doorstromen naar de U14. De 
technisch directeur is van mening dat thans teams/spelers niet voldoende geprikkeld worden. 
Enschede meent dat de ambitie wel bestaat, maar niet de ruimte.  
 
Bij een indeling wordt gekeken naar een 0-meting. Zoetermeer is bang dat met de nieuwe 
indeling in de NDA, spelers uitkomende in de NDB naar andere clubs gaan die wel in de 
NDA uitkomen.  
 
Amsterdam is bang dat alleen de eerste lijn zoveel mogelijk wordt opgesteld. Heerenveen 
meent dat het plan niet past in de breedtesport.  
 
De technisch directeur meent dat de NDA past binnen de topsport en dat de NDB past 
binnen de breedtesport.  
 
Amsterdam vindt het geen goede opzet. Hij meent dat dan slechts de talenten bepalen in 
welke divisie wordt gespeeld. Heerenveen constateert dat spelers uit de U12 in de U14 
ineens in de NDA moeten meedoen. De technisch directeur is van mening dat daardoor 
beleid wordt ontwikkeld. Leiden en Enschede zijn in het kader van breedtesport juist positief 
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over het voorstel van de nieuwe opzet. Den Bosch geeft aan de nieuwe opzet wel te zien 
zitten, maar stelt voor om acht in plaats van zeven teams in te delen in de NDA en niet te 
kiezen voor rechtstreekse degradatie, maar voor promotie/degradatie. De technisch directeur 
geeft aan dat hier nog goed naar gekeken moet worden. Gekeken moet worden naar het 
beste rekenmodel. Den Haag en Utrecht zijn ook positief over het voorstel, maar zouden 
graag zien dat de onderste twee teams van de NDA en de bovenste twee teams van NDB 
om promotie/degradatie spelen. 
 
Het systeem heeft tijd nodig om te gaan werken. Clubs moeten gaan werken aan kwaliteit. 
Heerenveen meent dat de clubs zelf moeten kunnen bepalen of ze inschrijven in de NDA of 
de NDB.  
 
Fairplay & Respect 
Hoe gaan we met elkaar om? Sportiviteit is belangrijker dan aan het eigen belang en 
prestatiedrang. Het situatie nu is dat wedstrijden niet worden gespeeld of niet worden 
uitgespeeld. De spelers en de sport zijn hiervan de dupe.  
 
Hoe gaan we met de NIJB om? Er wordt gesteld: “Jullie moeten het regelen. Jullie zijn de 
baas. Treed maar eens op.” De reactie daarop is dat je het nooit goed doet. Het gevolg is dat 
regelgeving waar nodig moet worden aangepast. Er moet consequent en volgens de regels 
worden opgetreden. Zeg in augustus en september of je het erover eens bent en niet pas in 
december dat je het er niet mee eens bent. Regels moeten waterdicht gemaakt worden. 
Clubs proberen via de mazen van de wet door middel van arbitragezaken hun gelijk te 
krijgen.  
 
Hoe gaan we met scheidsrechters om? Fouten door scheidsrechters worden keihard 
bekritiseerd (soms op de man af). Het gevolg is dat we geen scheidsrechters overhouden.  
Op clubniveau is er mogelijk sprake van partijdigheid. Funest voor jonge spelers, die 
daarmee op jonge leeftijd al leren dat ‘liegen en bedriegen’ loont. 
 
We moeten werken aan kwaliteit en werken aan omgangsvormen. We moeten werken aan 
clubsupervisors en clubscheidsrechters, aan  doorstroom naar bondsscheidsrechters. 
Clubbesturen moeten hier actief mee bezig zijn.  
 
Hoe verder? Ron Perdon bezoekt de verschillende verenigingen. Ron Perdon is actief op 
Veilig Sportklimaat (VSK). VSK is een project dat door NOC*NSF gefinancierd wordt. We 
hebben VSK samengevoegd met verenigingsondersteuning.  
Hoe nu verder met Sportiviteit en Respect? Er zijn allerlei mogelijkheden om op dit 
onderwerp verder te ontwikkelen. De audits leveren veel input op basis waarvan goede 
ideeën worden opgedaan. Er kunnen oplossingen worden aangedragen. Er zijn (gratis) 
workshops. Het doel voor de komende maanden is om zoveel mogelijk clubs te bezoeken 
om te kijken wat Ron Perdon op dat gebied kan aanbieden.  
 
De technisch directeur vraagt de clubs naar ideeën.  
 
Geleen is van mening dat meer uitleg moet worden gegeven over waarom spelers een straf 
krijgen. Groningen is van mening dat een scheidsrechter niet zijn show hoeft te geven. Het 
moet niet zo zijn dat een speler al kort na aanvang van de wedstrijd op de bank komt te 
zitten. Leg eerder iets uit.  
 
In het kader van respect mogen teams wel beter ontvangen worden.  
De technisch directeur neemt een en ander mee in de opleiding sportleider 1. Dat spelers op 
de strafbank komen, ligt deels aan de scheidsrechter, maar ook aan de coaches. De 
technisch directeur is van mening dat zoveel mogelijk 5 tegen 5 gespeeld moet worden. 
Scheidsrechters hebben spelers en coaches nodig en andersom.  
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Groningen meent dat teams niet met 40-0 van een team moeten willen winnen. We moeten 
ernaar toewerken om per wedstrijd niet meer dan vijf straffen te willen accepteren. De 
technisch directeur stelt voor om in de opleiding sportleider 2 de opleiding scheidsrechter 
mee te nemen.  
 
De technisch directeur stelt voor om rapportages te laten uitbrengen. Clubs stellen voor om 
bij (halve) finalewedstrijden te kiezen voor onafhankelijke (neutrale) scheidsrechters. (Noot: 
is al enkele jaren gebruikelijk bij juniorenwedstrijden; bij recreatiewedstrijden zijn clubs zelf 
verantwoordelijk voor het aanwijzen van clubscheidsrechters.) 
 
Groningen meent dat clubs een uitwisseling van scheidsrechters onderling met elkaar 
kunnen organiseren. Er zijn drie clubs met een arbitrageplan. Heerenveen stelt dat in een 
arbitrageplan moet worden vastgelegd hoe we met scheidsrechters om willen gaan. 
Groningen neemt naar toernooien in België altijd 2 scheidsrechters mee.  
 
Nationale teamprogramma’s. Wat gaat goed? Wat kan beter? 
De selectietrainingen vinden plaats in mei.  
 
Op 1 juni 2014 vindt de volgende U10-trainingsdag plaats. In de maand juni 2014 worden 
trainingskampen georganiseerd. In het kader van Sportiviteit en Respect hebben nationale 
activiteiten een prachtige side kick.  
 
In augustus en september worden trainingen en wedstrijden georganiseerd.  
 
Communicatie via de site zal worden verbeterd. Eindhoven vraagt naar de selectie van U12 
en U14. De technisch directeur informeert dat bij U12 en U14 zo breed mogelijk wordt 
geselecteerd.  
 
Groningen zou graag beter geïnformeerd willen worden over de selectie van spelers voor de 
nationale teams. De selectie wordt gedaan door de bondscoaches. De U10-dagen hebben 
daarbij ook een rol. De bondscoaches worden graag geïnformeerd over getalenteerde 
spelers die (nog) niet zijn uitgenodigd. De technisch directeur wil voorkomen dat de NIJB 
afhankelijk is van de clubs bij het selecteren van spelers. De NIJB zorgt voor de inbreng en 
vraagt de clubs spelers aan te dragen.  
 
Eindhoven stelt voor om met regionale selectietrainingen te gaan werken en vindt dat over 
een langere periode geselecteerd moet worden.  
 
De technisch directeur meent dat een slag gemaakt moet worden om feedback aan de clubs 
terug te geven.  
 
Heerenveen merkt op dat met name de tweedejaars spelers worden geselecteerd. De 
technisch directeur stelt vast dat er een groot verschil zit tussen eerstejaars spelers en 
tweedejaars spelers.  
 
Amsterdam vraagt of niet meer geselecteerd wordt voor U16 en U18. De technisch directeur 
geeft aan dat niet uitgesloten wordt dat spelers alsnog kunnen worden toegevoegd. Frank 
Versteeg (bondscoach U12) meent dat de bondscoaches voor 95% een goed beeld hebben. 
De spelers die niet geselecteerd zijn en zich ontwikkelen, moeten door de clubs worden 
opgemerkt en aangedragen. 
 
Regiocompetitie 
De technisch directeur stelt voor om in toernooivorm (op een dag) een regiocompetitie te 
organiseren. Gedacht wordt aan september en mei. Voorgesteld wordt om eerst een testfase 
te houden, bijvoorbeeld in september. Side effect is om clubcoaches mee te laten draaien.  
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Ledenwerving 
De technisch directeur stelt voor om per club een wervingscoördinator aan te wijzen. Er zijn 
bestaande programma’s verkrijgbaar. De technisch directeur zou graag een avond met de 
clubs willen organiseren om goede plannen te kopiëren.  
 
Een plan is om een U10 in house competitie te organiseren: 1,5 uur per week, 6 teams, 6-8 
spelers, laagdrempelig, eigen bijdrage, kleding. Daarbij kunnen spelers geselecteerd worden 
voor de ijshockeyschool, U8 of U10. Tijdens de bijeenkomst delen clubs ervaringen.  
 
De technisch directeur brengt try-out sports ter sprake.  
 
Groningen meent dat het vele werk voor de vrijwilligers op werk begint te lijken.  
 
Gekeken wordt om een voortoernooi te organiseren.  
 
Ron Perdon geeft aan dat er bijscholingscursussen bestaan op het onderwerp marketing. 
Groningen stelt voor om na te denken over marketing (ijshockeymaterialen). 
 
Opleidingen 
IJshockeytrainer/coach 1 (opleiding tot teambegeleider): Vanaf 2016-2017 zijn clubcoaches/ 
trainers verplicht om gediplomeerd te zijn. Gediplomeerde opleiders 1 dienen een 
intentieverklaring te verklaren (de voorwaarden bepalen of iemand geschikt of ongeschikt is).  
 
IJshockeytrainer/coach 2 (opleiding tot assistent-coach op het ijs (zelfstandig onder 
supervisie)) start in 2014. De opleiding behelst theorie- en praktijkbijeenkomsten (4 tot 5 
modules). De opleiding moet nog geaudit en goedgekeurd worden door NOC*NSF. Dit heeft 
enige tijd nodig. 
 
IJshockeytrainer/coach 3 (opleiding tot jeugdtrainer, trainer, coach, organisator) start in 2015.  
 
IJshockeytrainer/coach 4 is gestart in 2013 en behelst sportoverstijgende modules. De 
technisch directeur overweegt om de opleiding IJshockeytrainer/coach 4 verplicht te stellen 
voor coaches in de Eredivisie.  
 
Clubs vragen hoe het zit met vrijstelling in geval cursussen in het buitenland zijn gevolgd. De 
technisch directeur geeft aan dat hier individueel naar gekeken wordt.  
 
De data in het seizoen 2014-2015 van de opleiding IJshockeytrainer/coach 1: 1 november 
2014, locatie Heerenveen, 22 november 2014, locatie Nieuwegein, 17 januari 2015, locatie 
Eindhoven en 21 maart 2015, locatie Eindhoven. Voor 26 april 2014 in Eindhoven kan nog 
worden ingeschreven, maar let op dat er nog wedstrijdverslagen gemaakt moeten worden.  
 
Het groeimodel is ontwikkeld en komt op de site. Het betreft een voorzet voor een eigen 
technisch beleidsplan. Het betreft een pdf-bestand op de site, word-bestand kan op 
aanvraag gemaild worden. (De link naar het groeimodel op de website van de NIJB is 
http://www.nijb.nl/pdf/Groeimodel%20jeugdijshockey.pdf.) 
 
Rondvraag 
Geleen stelt voor om de statistieken van de U12 en U14 af te schermen en eventueel achter 
de login te plaatsen. 
 
Geleen zet vraagtekens bij het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke goalies, die 
aangemeld kunnen worden om ook in een lager team te mogen uitkomen. De algemeen 
directeur stelt dat de regels bedoeld zijn om gebrek aan mannelijke goalies te voorkomen. 
Een club kan een mannelijke doelman (maximaal één jaar ouder dan de leeftijdsklasse 

http://www.nijb.nl/pdf/Groeimodel%20jeugdijshockey.pdf
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waarin hij mag uitkomen) aanmelden, waardoor hij ongelimiteerd mag switchen tussen zijn 
eigen leeftijdsklasse en die van één lagere. ‘Aanmelding’ wijkt daarmee af van ‘dispensatie’: 
bij dispensatie mag je slechts uitkomen in de jongere leeftijdsklasse. In drie jaar moest het 
probleem structureel opgelost worden. Geleen is van mening dat dezelfde regel ook zou 
moeten gelden voor vrouwen en niet drie jaar ouder zouden mogen zijn. De technisch 
directeur is van mening om de dispensatieaanmeldingen af te schaffen. Op het 
voorjaarsoverleg volgt uitsluitsel. 
 
Zoetermeer vraagt zich af of de splitsing niet het probleem geeft dat mindere teams (laag in 
de ranking in NDB) een volgend jaar in een volgend seizoen in de NDA moeten gaan 
draaien. Amsterdam meent dat teams dan recreatie gaan spelen. 
 
Zoetermeer stelt dat de Eerste divisie op 8 februari 2014 al klaar was. De technisch directeur 
meent dat de competitiecommissie hiernaar moet kijken. De ruimte in tijd tussen de reguliere 
competitie en de play-offs was groot. De technisch directeur stelt echter dat het laat in de 
competitie wedstrijden inplannen erg moeilijk is. De clubs hebben voorafgaand aan het 
seizoen gekozen voor de Larry van Wieren Cup, aldus de algemeen directeur. De opzet van 
Eerste divisie en de Promotiedivisie wordt geagendeerd voor het voorjaarsoverleg. 
 
Amsterdam stelt voor om bij nationale transfers een mail te sturen. De algemeen directeur 
stelt voor om over het onderwerp na te denken en tijdens het voorjaarsoverleg op de agenda 
te plaatsen.  
 
Besproken wordt de leeftijdsbeperking bij bepaalde divisies: de aansluiting tussen U17 en de 
recreatiedivisie gaat mank. Voorgesteld wordt om over het onderwerp na te denken en 
tijdens het voorjaarsoverleg op de agenda te plaatsen. 
 
De technisch directeur vraagt of een dergelijk overleg nuttig wordt ervaren. De clubs zijn van 
mening dat een dergelijk overleg nuttig is. 
 
- Sluiting – 
 
 

Bijlage: Presentielijst 
 
Notulist: Wilma Olijhoek 
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PRESENTIELIJST TECHNISCH OVERLEG 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

EINDHOVEN, WOENSDAG 19 MAART 2014 
 
NIJB -  Arnoud van Berkel, Theo van Gerwen, Eric Martin, 
  Marlies Goessens, Ron Perdon, Wilma Olijhoek 
 
IJV Amstel Tijgers Amsterdam -  Ben van Duin 
 
IJV Red Eagles ’s-Hertogenbosch -  Leo van den Thillart, Johan Vos 
 
IJV Eindhoven Kemphanen -  Peter Daams, Wim van Herk 
 
IJHC Enschede Lions -  Mark Smallenbroek, Maik Keijters 
 
VJB Smoke Eaters Geleen -  Bert Adriaens, Nathalie Kösters 
 
Hijs Hokij Den Haag -  Marijn den Dulk 
 
GIJS Bears Groningen -  Jacob van Gelder, Edwart Kort  
 
SJIJ Heerenveen -  Harm Woortmeijer, Marc Koperdraad 
 
LIJC Leiden Lions -  Dave Dickhoff, Peter v.d. Berg 
 
Stichting Topijshockey Tilburg -  Rene de Hondt, Robin Verschuren,  
  Jan van de Zande 
 
SIJC Utrecht -  Frank Versteeg 
 
Stichting Sweetlake Panters -  Peter Tammerijn 
 
IJV Zoetermeer Panters -  Peter Soeters, Tobi Faust 


