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VERSLAG VOORJAARSOVERLEG IJSHOCKEY NEDERLAND  
NDC DEN HOMMEL UTRECHT 

DINSDAG 14 MEI 2019 
 

Agenda  
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Evaluatie seizoen 2018-2019 
4. FairPlay & Respect 
4. 1. Week van FairPlay & Respect 
4. 2. Webpagina FairPlay & Respect 
4. 3. Meldpunt 
4. 4. Ouder-/spelersavond (sheets) 
5. Competitieopzet seizoen 2019-2020 
6. Scheidsrechterszaken 
6. 1. Body checken vs Body contact 
6. 2. Werven en opleiden scheidsrechters 
6. 3. Aanmelden vriendschappelijke wedstrijden en toernooien 
7. Ambitiedocument (Sporttechnisch beleidsplan) 2019  
8. Opleidingen 
8. 1. IJshockeytrainer/coach 1 
8. 2. IJshockeytrainer/coach 2 
8. 3. IJshockeytrainer/coach 3 
8. 4. IJshockeycoach 2 
9. Reglementen 
10. Vooruitblik competities toekomst 
11. Introductie verenigingsbox 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 
 
1. Opening 
-  De directeur opent de vergadering en heet een ieder welkom.  
-  Tijdens het voorjaarsoverleg wordt jaarlijks het afgelopen seizoen geëvalueerd en 
 vooruitgekeken naar het volgende seizoen. 
 
2. Mededelingen 
-  De website www.ijnl.nl is hét ledenloket van IJshockey Nederland. Leden en mensen die 
 werkzaam zijn in het Nederlandse ijshockey kunnen hier terecht voor informatie en 
 ondersteuning. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het overzichtelijker en uitgebreider 
 aanbieden van vooral praktische informatie en ondersteuning. Voor verschillende 
 doelgroepen, zoals scheidsrechters, coaches en bench officials zijn inmiddels aparte 
 secties ingericht met aansprekende namen als Referees Crease, Coaches Corner en 
 Officials Bench. Aan de uitbreiding van het aantal secties voor andere doelgroepen, 
 zoals de wedstrijdsecretarissen, wordt gewerkt. 
 
3. Evaluatie seizoen 2018-2019 
-  Bij de planning van de wedstrijdschema’s is opnieuw opgemerkt dat minimaal ijstijden 
 worden ingekocht en dat er veel ijsbaan- en teamverhinderingen worden ingevoerd wat 
 de planning van wedstrijdschema’s moeilijk maakt. Verhinderingen op basis van 
 deelname aan buitenlandse toernooien tijdens het seizoen maken de planning van de 
 competities buitengewoon moeilijk. 
- De competitiecommissie is er geen voorstander van dat clubs teams niet voor de 
 competitie om de Beker van Nederland inschrijven, echter wel inschrijven voor de 
 competitie om het kampioenschap van Nederland. Alleen om zwaarwegende 
 omstandigheden zal de competitiecommissie ermee akkoord gaan dat niet ook voor de 

http://www.ijnl.nl/
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 bekercompetitie wordt ingeschreven. (We lopen er anders tegenaan dat teams geen ijs 
 reserveren.) 
- De directeur complimenteert de clubs en met name de wedstrijdsecretaris van 
 Heerenveen voor het oplossen van de planning van wedstrijden naar aanleiding van de 
 tijdelijke sluiting van het Thialf IJsstadion. 
 
Evaluatie U10 en U8 
- De U10- en U8-toernooien worden als laatste gepland. De toernooien van de U10 en U8 
 in de eerste helft van het seizoen zijn gepland nadat de hogere divisies zijn gepland en de 
 nog beschikbare ijstijd in beeld is. De tweede helft van het seizoen is gepland nadat de 
 wedstrijdschema’s om het kampioenschap van Nederland U12, U14 en U16 zijn gepland 
 en de nog beschikbare ijstijd in beeld was. De U10- en U8-competities kennen de 
 volgende uitdagingen, namelijk dat niet alle clubs een U8-team én een U10-team hebben 
 (in die gevallen nemen clubs de spelers wel mee en vormen met spelers van ander team 
 een combinatieteam), dat clubs voor een toernooi laat afmelden en dat de regels omtrent 
 de speelgerechtigheid niet altijd goed worden nageleefd. Getracht wordt om de U10- en 
 U8-toernooien zoveel mogelijk regionaal te plannen om lange reistijden te vermijden. 
 
Evaluatie juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie)  
- In het afgelopen seizoen hebben in de juniorencompetitie slechts drie teams meegedaan. 
 Goed is dat clubs zelf vriendschappelijke wedstrijden organiseren. Leiden (Michel Forster) 
 gaat een team inschrijven maar heeft mogelijk een keeperprobleem en vraagt of de club 
 keepers van andere clubs mogen inzetten. Leiden (Michel Forster) vraagt of het een 
 ‘harde’ competitie is. De technisch directeur geeft aan dat een en ander met de 
 tegenstander afgestemd kan worden. Dordrecht (Edwin van Vught) heeft niet 
 ingeschreven maar heeft veel vriendschappelijke wedstrijden georganiseerd. Er zijn in 
 den lande diverse teams die niet zijn ingeschreven voor de competitie, maar wel 
 deelnemen aan vriendschappelijke wedstrijden in de betreffende categorie. De 
 competitieleider (Sonja van Heteren) zal met deze teams contact opnemen. 
 
Evaluatie U12, U14 en U16 
- De U12-, U14- en U16-competities kennen de volgende uitdagingen, namelijk dat er 
 voldoende ijstijden moeten zijn om de wedstrijden te plannen en dat er geschikte ijstijden 
 beschikbaar zijn voor de jeugdwedstrijden. De ervaring is dat Super Sunday en de 
 landelijke finaledag veel bezoekers trekken en sportief succesvol zijn. De wedstrijden op 
 Super Sunday en de landelijke finaledag kunnen via een livestream worden gevolgd mits 
 de clubs hiervoor een eigen bijdrage betalen. De kleedkamers moeten na afloop van een 
 finalewedstrijd schoon en zonder schade worden opgeleverd.  
- In de U16-competitie zijn het afgelopen seizoen in een periode van vier weken veel 
 GMP’s en MP’s gevallen. Nadat de competitieleider (Marlies Goessens) de betreffende 
 clubs hierover heeft aangesproken is dit teruggedrongen. Dispensatie-aanmeldingen 
 kunnen tot twee weken na aanvang van de competitie. De competitieleider (Marlies 
 Goessens) vraagt de clubs contact met haar op te nemen wanneer dispensatie-
 aanmeldingen open blijven staan of nog niet zijn aangemeld.  
 
Evaluatie U19+  
- In het afgelopen seizoen hebben 7 teams in de U19+-competitie meegedaan. We hopen 
 op deelname van meer teams aan deze competitie. In de tweede helft van het seizoen 
 heeft het nationale vrouwenteam uitwedstrijden tegen de U19+-teams gespeeld. --
 Amsterdam (Henk Hille) vond het een hele mooie competitie. Bij deelname van meer 
 teams verzoekt Amsterdam (Henk Hille) goed op te letten dat elk weekend wedstrijden 
 worden gepland. Den Haag en Zoetermeer gaan samen een U19+-team vormen. In de 
 U19+-competitie bestaat geen afbouwregeling in de plus-leeftijden die in de U19+-
 competitie mogen meedoen. 
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Evaluatie vrouwencompetitie 
- In het afgelopen seizoen hebben in de vrouwencompetitie zes teams meegedaan. Clubs 
 hebben combinatieteams gevormd. De vrouwencompetitie als zodanig ondersteunt de 
 ontwikkeling van het nationale vrouwen U18-team en het nationale vrouwenteam. Het 
 komend seizoen komen er mogelijk twee teams bij waaronder een team uit België. 
 Deelname aan de vrouwencompetitie is toegestaan vanaf de leeftijd van 12 jaar. De 
 competitieleider (Marlies Goessens) houdt rekening met de U12-competitie.  
 
Evaluatie Eerste divisie 
- In het afgelopen seizoen hebben 12 teams aan de Eerste divisie deelgenomen. Het 
 komend seizoen zal het aantal teams aan de Eerste divisie mogelijk gaan toenemen. Er 
 zal een aparte bijeenkomst worden georganiseerd met de clubs deelnemende aan de 
 Eerste divisie om onder andere de competitieopzet te bespreken. De competitieleider 
 heeft in juni een goed beeld van het aantal teams in de Eerste divisie. We willen de 
 betreffende competitie een lift geven daar het toch de hoogste competitie in Nederland 
 betreft aldus de competitieleider (Rob van Rijswijk). Amsterdam (Henk Hille) geeft aan dat 
 een hele leuke competitie was en hoopt dat niet gekozen wordt voor een poule-indeling. 
 De competitieleider (Rob van Rijswijk) geeft aan dat wanneer het aantal teams in beeld is 
 voorstellen worden gedaan. Amsterdam (Henk Hille) verzoekt IJshockey Nederland vast 
 te houden aan het niet toestaan van deelname van twee teams van dezelfde club en stelt 
 voor om met name de voorcompetitie zo lang mogelijk te laten lopen en de play-offs-
 periode kort. 
 
Overige zaken 
- De technisch directeur legt uit waarom bij Super Sunday geen medailles zijn uitgereikt. De 
 uitdaging was om Super Sunday break-even af te sluiten. Clubs zijn dan eerder 
 voorstander van (goedkopere) medailles dan een beker.  
- Geleen (Ginny Isbouts) is van mening dat de livestream een grote kostenpost is voor de 
 clubs en vraagt om een goedkopere oplossing. De directeur geeft aan dat SBC een 
 aantrekkelijk product tegen een aantrekkelijk tarief aanbiedt. De directeur geeft aan dat je 
 alleen op productiekosten kunt bezuinigen wat niet wenselijk is. Eindhoven (Nico van 
 Galen Last) stelt de clubs voor om hiervoor sponsors binnen de clubs te zoeken en geen 
 afbreuk te willen doen aan de kwaliteit van het product. Eindhoven geeft aan dat het ook 
 een verdienmodel voor de club kan zijn.  
- De technisch directeur brengt dispensatie-aanmeldingen aan de orde. Alleen bij 
 zwaarwegende redenen worden uitzonderingen toegestaan. Den Haag (Esther Calame) 
 heeft geen bezwaar tegen het toestaan van uitzonderingen mits de reden van 
 uitzondering maar duidelijk is. Hier moet openheid over zijn. Amsterdam (Henk Hille) is 
 huiverig voor het afwijken van de dispensatieregels. Er zijn gevallen van spelers die twee 
 jaar te oud zijn. Opgepast moet worden voor de neveneffecten die het toestaan van 
 uitzonderingen met zich meebrengen zoals bijvoorbeeld het vertrek van spelers naar een 
 andere club omdat ze daar wel als dispensatiespeler worden aangevraagd. Sommige 
 clubs vragen om extra dispensaties om een team vol te maken. De competitieleider van 
 U12, U14 en U16 heeft het afgelopen seizoen georganiseerd dat de spelers waarvoor 
 uitzondering werd gevraagd eerst beoordeeld zijn. Eindhoven is voorstander van meer 
 dispensatiespelers maar is wel van mening dat clubs er verantwoord mee om moeten 
 gaan. De spelers mogen het niveau niet ontstijgen. Leiden (Michel Forster) vraagt of er 
 een meldpunt voor uitzonderingen bestaat. Het meldpunt is de competitiecommissie aldus 
 de technisch directeur. Na de bekercompetitie worden de betreffende dispensatiespelers 
 opnieuw beoordeeld. Geleen (Ginny Isbouts) stelt voor dat de spelers niet twee jaar te 
 oud mogen zijn. Dit levert onveilige situaties op.  
- Amsterdam (Ben van Duin) is van mening dat alle spelers opgesteld moeten worden; dat 
 betere spelers niet voorgetrokken moeten worden.  
- De technisch directeur brengt de aantallen penalties tijdens het seizoen 2018-2019 in 
 vergelijking met de voorgaande seizoenen in beeld. De technisch directeur stelt voor om 
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 een zero tolerance beleid toe te gaan passen. De referee in chief geeft een toelichting op 
 de instructies aan de scheidsrechters. We willen zoveel mogelijk uniformiteit creëren. We 
 willen geen wisselwerking tussen spelers doen laten ontstaan. Na een waarschuwing 
 wordt derhalve een penalty opgelegd. Het betreft een samenwerking tussen coach en 
 scheidsrechter. Clubs kiezen voor zero tolerance. De technisch directeur geeft mee dat 
 we hierover eerst met de scheidsrechters moeten communiceren. We hebben ook te 
 maken met clubscheidsrechters. Leeuwarden (Jitze de Jong) stelt dat sprake is van niet 
 capabele scheidsrechters. De referee in chief stelt vast dat ook sprake is van niet 
 capabele spelers. De technisch directeur stelt vast dat clubs voorstander zijn, maar dat 
 we een en ander eerst goed moeten inzetten. Groningen (Jacob van Gelder) stelt vast dat 
 spelregels zijn aangescherpt en stelt voor om te kijken naar de regels van andere sporten 
 (waarbij gele kaarten worden ingezet). De technisch directeur stelt voor om een en ander 
 eerst te onderzoeken. 
 
4. FairPlay & Respect 
 
Week van FairPlay & Respect IJshockey Nederland 2019 
- De Week van FairPlay & Respect IJshockey Nederland 2019 is georganiseerd van 
 maandag 28 januari 2019 tot en met zondag 3 februari 2019. In de Week van FairPlay & 
 Respect is eenieder betrokken bij de ijshockeysport gevraagd om elkaar een handdruk te 
 geven op FairPlay & Respect. FairPlay & Respect is toch vooral hét hoogste doel 
 waarnaar we met zijn allen streven in de ijshockeysport en waardoor we een mooie sport 
 kunnen blijven beleven en aanbieden.  
 
Promotiecampagne FairPlay & Respect 
- In het kader van de promotiecampagne FairPlay & Respect is een poster ontwikkeld die 
 op alle ijsbanen in de Week van FairPlay & Respect is verspreid. Naast het verspreiden 
 van de poster op de ijsbanen ontvingen alle jeugdleden in de Week van FairPlay & 
 Respect een sticker. 
 
Webpagina FairPlay & Respect 
- Aan de start van de Week van FairPlay & Respect is de webpagina FairPlay & Respect 
 gelanceerd met gedragscodes voor bestuurders, coaches en begeleiders, 
 scheidsrechters en officials en sporters. De webpagina FairPlay & Respect wordt in de 
 loop van de tijd aangevuld met illustratieve teksten waarom FairPlay & Respect belangrijk 
 is voor de (ijshockey)sport en de samenleving. De teksten en materialen die geboden 
 gaan worden op de webpagina dienen ter ondersteuning van de clubs en de 
 contractanten en bieden extra handvaten die noodzakelijk zijn om de doelstellingen van 
 FairPlay & Respect na te streven. 
 
Meldpunt incidenten  
- Op de webpagina FairPlay & 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 FairPlay & Respect worden de 
 procedures en spelregels uitgelegd. 
- Bij diverse incidenten tijdens het afgelopen seizoen is tussen bond en club heen en weer 
 geschakeld. Dit heeft in vele gevallen tot positieve oplossingen geleid. Doelstelling is dat 
 we leren van de incidenten. 
 
Presentatiesheets Ouder-/spelersavond 
- De technisch directeur geeft een toelichting op het organiseren van ouder-/spelersavond 
 in het kader van FairPlay & Respect. Deze sheets zijn voor een coach een goede tool om 
 dit thema binnen de club te bespreken en zijn beschikbaar via www.ijnl.nl 

https://www.nijb.nl/pdf/PosterFairPlay&Respect.pdf
https://www.nijb.nl/pdf/StickerFairPlay&Respect.png
https://www.nijb.nl/cms.php?Page=Fair%20Play
http://www.ijnl.nl/
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 (https://www.nijb.nl/cms.php?Page=Fair Play). 
 
Evaluatie campagne Fair Play & Respect 
- Diverse clubs hebben acties ondernomen. Een aantal clubs heeft echter niets 
 ondernomen en waren clubofficials volgens de technisch directeur niet op de hoogte van 
 de betreffende actie. Desgevraagd geeft Geleen (Ginny Isbouts) de vergadering een 
 toelichting op de acties die door Geleen zijn ingezet in het kader van de betreffende 
 campagne. 
 
5. Competitieopzet seizoen 2019-2020 
- De technisch directeur geeft aan dat de competitieopzet van het seizoen 2019-2020 in 
 principe gelijk blijft aan de competitieopzet van het afgelopen seizoen. Bijgevoegd zijn de 
 leeftijdsbepalingen, voorwaarden voor deelname aan de competitie en de competitieopzet 
 van het seizoen 2019-2020. 
- De start van de competitie staat gepland het weekend van 28 en 29 september 2019. 
 Super Sunday staat gepland op 25 november 2019; de Jack Ham Memorial staat gepland 
 op 28 maart 2020. 
- De technisch directeur inventariseert de teams in de U19+-competitie. Zoetermeer/Den 
 Haag en Enschede gaan zich nieuw inschrijven in de U19+-competitie.  
- Leeuwarden (Jesmer Doele) vraagt om een competitie voor tweede teams met body 
 contact. Amsterdam (Henk Hille) vraagt of geëvalueerd is met de tweede divisie. In 
 Amsterdam hebben U19-spelers meegedaan in de tweede divisie en heeft dit als positief 
 ervaren. Amsterdam (Henk Hille) stelt voor dat clubs ervoor zorgen dat de tweede divisie 
 ‘jong’ blijft. Leiden (Michel Forster) is geen voorstander van checken in de tweede divisie. 
 De technisch directeur ziet de kans dat een tweede divisie met body checken kan worden 
 ontwikkeld zeer klein.  
- De deadline voor de voorlopige inschrijvingen seizoen 2019-2020 is 15 juni 2019. De 
 deadline voor de definitieve inschrijvingen seizoen 2019-2020 is 15 juli 2019. Hierover 
 ontvangen de wedstrijdsecretarissen bericht. 
 
6. Scheidsrechterszaken 
 
6. 1. Body checken vs Body contact 
- Vanaf het seizoen 2019-2020 is het niet meer geoorloofd om body checks te geven tot en 
 met U12 leeftijdscategorie. Body contact zal zeker wel nog worden toegelaten. De reden 
 waarom IJshockey Nederland tot dit besluit is gekomen is; 1) Omdat hiermee in andere 
 landen veel succes wordt geboekt, 2) Omdat de focus voor de jonge speler gericht zal zijn 
 op de uitvoering van de juiste techniek bij body contact en hierdoor ook een betere 
 techniek ontwikkelt wordt om op later leeftijd om te gaan met body checking. Body contact 
 is een onderdeel van competitief ijshockey op alle leeftijdsniveaus. Om op een juiste 
 manier uitleg te geven aan het verschil tussen body checking en body contact is een 
 volgende uitleg samengesteld. Tevens is een YouTube link beschikbaar met daarin 
 voorbeelden vanuit de praktijk. Deze video is samengesteld door USA Hockey waar body 
 checking tot en met U13 verboden is.  
 
 Het concept van schaatsen, sturen van je tegenstander en positionering van je lichaam en 
 tevens het op de juiste manier gebruiken van je stick (stick on puck) is een belangrijke en 
 legale individuele tactiek. Legaal "body contact" treedt op wanneer een speler lichaamelijk 
 contact maakt tijdens het sturen en daar bij een poging doet de puck te veroveren. Een 
 speler mag met het gebruik maken van zijn lichaam de puck scheiden van een 
 puckdrager. Hij of zij maakt daarbij gebruik van zijn lichaam. Een illegale body check 
 bestaat uit het nemen van twee of drie schaatsslagen met als opzet om uitsluitend het 
 lichaam te spelen en niet de puck. Ook het springen, contact met je hoofd, uitstrekken van 
 je armen bij het contact maken en checken in de rug zijn illegale manieren van 
 bodychecking.  
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 Het belangrijkste verschil tussen body contact en body checking is dat bij body contact de 
 verdedigende speler altijd de focus heeft om de puck te veroveren in plaats van het 
 lichaam te spelen. 

 USA Hockey voorbeelden goed body contact: 
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=107&v=q-zaNHNI3wc 

- De referee in chief geeft aan dat de focus ligt op het spelen richting de puck. Er mag geen 
 sprake van een zijwaartse intentie zijn. Als een speler op het ijs stil blijft staan en een 
 speler rijdt tegen de stilstaande speler aan dan is sprake van body contact. De technisch 
 directeur geeft aan dat ijshockey sneller wordt en dat materialen verbeteren. Door deze 
 regel toe te passen wordt de veiligheid van de spelers verbeterd. Het biedt coaches de 
 gelegenheid spelers op een goede manier te leren body checken.  
 
6. 2. Werven en opleiden scheidsrechters 
- IJshockey Nederland kampt 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 beter gaan leiden 
 tot oplossingen van de problematiek. Een goede onderlinge communicatie is hierbij van 
 uiterst 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. 

- Meer scheidsrechters betekent een kostenreductie voor de clubs aldus de referee in chief. 
 Het plan is om oud-spelers vanaf de leeftijd van 20 jaar te benaderen om scheidsrechter 
 te worden. De scheidsrechterscommissie heeft de laatste seizoenen gewerkt met 
 scheidsrechterscoördinatoren. Het aanwijzen van clubscheidsrechters verloopt via de 
 scheidsrechterscoördinatoren. De referee in chief denkt aan het organiseren van een 
 landelijke instructiedag voor clubscheidsrechters. Daarbij zullen ook de scheidsrechters-
 coördinatoren worden betrokken om deze functionarissen op te leiden om clubscheids-
 rechters op te leiden. Leiden vraagt naar de mogelijkheden van een lokale opleiding. De 
 scheidsrechterscommissie beschikt hiervoor over te weinig opleiders. Den Haag en 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=107&v=q-zaNHNI3wc
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 Zoetermeer hebben een scheidsrechtersopleider die door Leiden benaderd kan worden. 
 Leiden (Michel Forster) wil spelers verplichten tijdens een lokale opleiding deel te nemen. 
 Zoetermeer (Judith van Dalen) stelt voor om regionale dagen te organiseren. Utrecht 
 (Marianne van Zanten) vraagt naar de scheidsrechtersopleidingen. De referee in chief 
 geeft aan dat er een opleiding voor clubscheidsrechter is (de powerpoint-presentaties zijn 
 beschikbaar via www.ijnl.nl) en een basisopleiding voor bondscheidsrechter (deze 
 basisopleiding is beschikbaar via www.ijnl.nl).  
 
6. 3. Aanmelden vriendschappelijke wedstrijden en toernooien 
- Conform artikel 27 van het sportreglement dienen vriendschappelijke wedstrijden en 
 toernooien te worden aangemeld. De vriendschappelijke wedstrijden en toernooien (met 
 wedstrijdschema) moeten worden aangemeld bij competitie@ijshockeynederland.nl én 
 aanwijzingen@ijshockeynederland.nl en worden vervolgens opgenomen op de website 
 van IJshockey Nederland onder Competitie / Vriendschappelijke wedstrijden. 
- Het is clubs zelf niet toegestaan bondsscheidsrechters aan te wijzen. Derhalve is het van 
 belang dat alle vriendschappelijke wedstrijden en toernooien tijdig worden aangemeld. 
 Klik hier voor het arbitragesysteem clubscheidsrechters. 
- De technisch directeur geeft aan dat het aanmelden van internationale toernooien is 
 verbeterd. Den Haag (Esther Calame) geeft aan dat er nog steeds veel samengestelde 
 teams zijn. De technisch directeur geeft aan dat alleen clubteams met eventuele 
 gastspelers aangemeld kunnen worden. Voor deelname van de gastspelers moet 
 goedkeuring van de betreffende clubs zijn verkregen. De directeur stelt dat internationale 
 wedstrijden en toernooien verplicht aangemeld moeten worden. Den Haag (Esther 
 Calame) geeft aan dat het zicht hierop kwijt is na afloop van het seizoen. De technisch 
 directeur geeft aan dat de meeste landen eenzelfde policy hanteren. Utrecht (Marianne 
 van Zanten) vraagt of toernooien in Nederland tegen Nederlandse teams ook moeten 
 worden gemeld en anders niet worden toegestaan. De technisch directeur stelt dat het 
 hier niet gaat om het niet toestaan van toernooien. De referee in chief geeft aan dat wilde 
 toernooien betekent dat je spelers niet kunt bestraffen. Amsterdam (Henk Hille) geeft aan 
 dat de meeste clubs een toernooireglement hebben waarin staat dat de regels van 
 IJshockey Nederland worden gehanteerd. Groningen (Jacob van Gelder) is van mening 
 dat het normaal is dat toernooien worden aangemeld.  

7. Ambitiedocument (Sporttechnisch beleidsplan) 2019 
- In de afgelopen jaren heeft IJshockey Nederland clubs extra ondersteund onder andere in 
 het kader van project vitale verenigingen, ledenwervingsacties, het aanbieden van 
 materialen, het zijn van een vraagbaak, het aanbieden van opleidingen en een centraal 
 talentontwikkelingsprogramma aldus de technisch directeur. Geconstateerd moet worden 
 dat diverse initiatieven weliswaar op korte termijneffect resultaten opleveren maar niet 
 worden gecontinueerd. Gebrek aan continuïteit bestaat op verenigingsniveau, binnen de 
 samenwerking tussen bond en clubs alsmede de ondersteuning die vanuit IJshockey 
 Nederland geboden zou moeten worden. Daarnaast is de ervaring dat clubs niet direct 
 contact opnemen met IJshockey Nederland daar waar bij de club een hulpvraag bestaat. 
 Het initiatief bij de hulpvraag ontbreekt. Ook kan geconstateerd worden dat initiatieven 
 van IJshockey Nederland moeizaam worden opgepakt en uitgevoerd. De communicatie is 
 niet optimaal en de juiste personen binnen de verenigingen worden niet altijd bereikt. 
 
 IJshockey Nederland gaat streven naar een gestructureerde overlegstructuur waarbij 
 IJshockey Nederland jaarlijks (halfjaarlijks) en/of incidenteel verenigingen gaat 
 ondersteunen in hun technisch beleid en aanpak. Deze ondersteuning geschiedt: 

 Lokaal, door middel van het aanbieden van maatwerk; 

 Regionaal, door middel van het aanbieden van regionale bijeenkomsten en workshops; 

 Landelijk, door middel van het aanbieden van een centraal overleg zoals het  
  voorjaarsoverleg. 
 

mailto:competitie@ijshockeynederland.nl
mailto:referee@ijshockeynederland.nlVriendschappelijke
https://www.nijb.nl/cms.php?Page=18&LevelID=29
https://www.nijb.nl/cms.php?Page=&Article=17755
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 Het overleg vindt altijd plaats met specifiek daarvoor door de clubs aangestelde 

 ‘specialisten’. Dit zijn op het gebied van technisch overleg altijd de volgende specialisten: 

 Wervingscoördinatoren (eventueel inclusief wervingsteam) 

 Technisch coördinatoren of technische commissie 

 Coaches en teammanagers 

 Scheidsrechterscoördinatoren en supervisors 

 IJshockey Nederland verzoekt derhalve de clubs voor de diverse functies lokaal 
 competente personen te werven c.q. aan te stellen. Uit deze diverse overleggen volgen 
 specifieke afspraken, waarvan de resultaten vervolgens door IJshockey Nederland 
 worden gemonitord, gemeten en geëvalueerd.  
 
- Om de samenwerking tussen bond en clubs te verbeteren is het van belang dat er een 
 goede communicatie is tussen clubfunctionarissen en het bondsbureau. Dit leidt dan 
 automatisch tot een betere afstemming tussen vraag en aanbod. De bond en de clubs 
 moeten elkaar helpen door uitwisseling van best practices. Leiden (Michel Forster) stelt 
 voor om eerst te polsen of er voldoende animo bij clubs is om een bepaalde activiteit te 
 starten. Amsterdam (Ben van Duin) memoreert dat hij een document aan de bond heeft 
 gestuurd van 7 kantjes waarin hij tot de conclusie komt dat IJshockey Nederland 
 onvoldoende presteert. De directeur geeft aan dat de clubs en de bond samen IJshockey 
 Nederland vormen en dat het van wezenlijk belang is dat de beleidsrichting en de plannen 
 door alle betrokkenen worden gedragen. De bond maakt vanuit haar rol beleid dat moet 
 worden goedgekeurd door de leden. De leden krijgen hierdoor de gelegenheid om het 
 beleid mede te bepalen. Hierbij is het natuurlijk van belang dat de bijdragen van de clubs 
 gericht zijn het ijshockey in Nederland te verbeteren. Bij het document dat Amsterdam nu 
 gestuurd heeft kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat dit document eerder 
 bedoeld is als een aanval op personen. Een positieve bijdrage om het ijshockey in 
 Nederland te verbeteren ziet er in de ogen van directeur anders uit. Dit document is 
 eerder een ingezonden stuk voor een ALV als voor dit werkoverleg en zal dan ook niet op 
 deze vergadering inhoudelijk aan de orde komen. Dit document levert zeker positieve 
 bijdrage aan de discussie welke maatregelen moeten worden getroffen om het ijshockey 
 in Nederland te verbeteren. De bond geeft met het ambitiedocument richting aan 
 bepaalde thema’s binnen de beleidsvoornemens van de bond. Ben van Duin geeft aan 
 dat de vragen bedoeld zijn om er samen beter van te worden. De directeur stelt vast dat 
 we alleen maar beter worden als we positief samenwerken. Ben van Duin mist in het 
 document een duidelijke richting en een indicatie van meetbare doelen. De technisch 
 directeur geeft aan dat in het ambitiedocument wel degelijk doelstellingen worden 
 geformuleerd. Den Haag (Esther Calame) vraagt naar de praktijkopdracht op dit punt. De 
 directeur stelt voor dat de clubs het document aandachtig bestuderen en vervolgens 
 feedback geven. Het ambitiedocument heeft louter tot doel om onze ijshockeyorganisaties 
 op diverse thema’s te verbeteren.  

- Groningen (Jacob van Gelder) vraagt hoe teleurgesteld we zijn over de degradatie van de 
 mannen. De directeur geeft aan dat we heel teleurgesteld zijn maar dat omstandigheden 
 meewegen. Amsterdam (Ben van Duin) stelt voor om spelers buiten Tilburg aan ons te 
 binden. Ben van Duin constateert dat er in zeven jaar geen progressie is bereikt met de 
 nationale mannen, U20 en U18. De technisch directeur geeft aan dat wel degelijk 
 progressie is bereikt in de afgelopen jaren met name door het inzetten van het 
 talentontwikkelingsprogramma. De directeur stelt voor om de nationale teams op een 
 ander moment te bespreken. Groningen (Jacob van Gelder) is van mening dat goede 
 prestaties van nationale teams een positieve uitstraling naar de clubs heeft. De technisch 
 directeur voegt toe dat de situatie met het nationale mannenteam complex is waarbij een 
 oplossing moeilijk te vinden is.  
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8. Opleidingen 
 
8. 1. IJshockeytrainer/coach 1 
- Op de volgende data vinden de praktijk-/examendagen van de opleiding 
 IJshockeytrainer/coach 1 van het seizoen 2019-2020 plaats: 

 Zaterdag 12 oktober 2019 in Tilburg 
 Zaterdag 18 januari 2020 in Tilburg 
 
 Conform het sportreglement dienen alle teambegeleiders (inclusief coaches en 
 teammanagers) van teams in de jeugdcompetities minimaal te beschikken over het, door 
 IJshockey Nederland te verstrekken, diploma IJshockeytrainer/coach 1. Dispensatie wordt 
 verleend tot de cursusdag mits de teambegeleider is aangemeld voor één van de 
 bovenstaande cursusdagen en betaling heeft plaatsgevonden. Voordat clubs 
 teambegeleiders inzetten dienen zij er zeker van te zijn dat de teambegeleider is 
 gecertificeerd of dispensatie heeft gekregen. 

8. 2. IJshockeytrainer/coach 2 
- In het seizoen 2019-2020 zal de opleiding IJshockeytrainer/coach 2 een weekendopzet 
 kennen. In het weekend van 13, 14 en 15 september 2019 zal de cursus plaatsvinden in 
 Tilburg. Gedurende het weekend zullen theorie (klassikaal) en praktijk (ijssessies) elkaar 
 afwisselen. Van de cursisten wordt tevens verwacht dat zij gedurende het seizoen 
 praktijkopdrachten uitvoeren tijdens de nationale U10-dag (datum nog niet bekend). 
 
8. 3. IJshockeytrainer/coach 3 
- Op de volgende cursusdagen vindt in Tilburg de opleiding IJshockeytrainer/coach 3 
 seizoen 2019-2020 plaats: 

 14 juni 2019 (19:00 – 23:00 uur) 
 15 juni 2019 (09:00 – 18:00 uur) 
 16 juni 2019 (09:00 – 15:00 uur) 

 6 september 2019 (19:00 – 23:00 uur) 
 7 september 2019 (09:00 – 18:00 uur) 
 8 september 2019 (09:00 – 15:00 uur) 
 
8. 4. IJshockeycoach 2 
- De opleiding IJshockeycoach 2 is in ontwikkeling.  
 
9. Reglementen 
- De technisch directeur brengt de volgende zaken aan de orde: 
-  Goalies die meedoen bij lagere teams. Hierbij is gebleken dat van de betreffende regeling 
 misbruik wordt gemaakt door bewust sterkere goalies bij lagere teams deel te laten 
 nemen. Dit is zeer beslist niet de bedoeling van de betreffende regeling.  
-  Gevraagd wordt om met zijn allen iets aan te doen aan het gebruik van het K-woord.  
-  Gedrag in official bank tussen spelers en bench officials: Laten we ervoor zorgen dat 
 bench officials melding doen bij de scheidsrechter(s) en niet zelf in de rol van 
 scheidsrechter gaan stappen. 
 
10. Vooruitblik competities toekomst 
- De technisch directeur geeft een blik op de internationale leeftijdscategorieën die bij veel 
 landen van toepassing zijn. Den Haag (Esther Calame) vraagt of rekening gehouden blijft 
 worden met de sprong van junioren naar de senioren. De technisch directeur geeft aan 
 dat in de huidige situatie de U19+-competitie hierin een belangrijke rol speelt. 
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- De technisch directeur oppert het voorstel van de indeling U16 elitedivisie, eerste divisie 
 en tweede divisie vanaf het begin van het seizoen. 

- Leeuwarden (Jitze de Jong) brengt naar voren dat sommige teams al in februari 

 uitgespeeld zijn. Leeuwarden (Jitze de Jong) vraagt of het mogelijk is om de duur van 
 de competitie langer te maken door het organiseren van een nacompetitie. De technisch 

 directeur geeft aan dat de praktijk leert dat dergelijke initiatieven tegen het eind van het 
 seizoen vaak niet serieus genomen worden. Amsterdam (Henk Hille) stelt voor om een 
 lange competitie te organiseren en een korte play-offs-periode.  
 
11. Introductie verenigingsbox 
- Dit punt is niet behandeld. 
 
12. Rondvraag 
- De directeur vraagt de aanwezigen gebruik te maken van de rondvraag. 
- Heerenveen (Tommy Speel) stelt ter discussie de verplichting van 4 jonge spelers in de 
 BeNe-league. De directeur heeft de BeNe-league aangegeven dat dit geen goed plan is. 
 Afgesproken is dat deze verplichting alleen voor het komend seizoen gaat gelden en het 
 seizoen daarop weer wordt ingetrokken. Clubs die niet aan de verplichting voldoen krijgen 
 boetes opgelegd. De directeur geeft aan dat de meeste clubs in de BeNe-league positief 
 op het voorstel hebben gestemd. Tommy Speel vraagt hierop of een farmteamconstructie 
 tussen Heerenveen en Amsterdam kan bestaan. De directeur zal dit samen met Tommy 
 Speel apart bespreken. 
- Den Haag (Esther Calame) vraagt naar het instellen van digitale sheets. De technisch 
 directeur geeft aan dat we ons gaan verdiepen in de mogelijkheden. 
- Clubs verzoeken om de kostendeclaraties aan scheidsrechters digitaal te kunnen betalen. 
 Eindhoven (Nico van Galen Last) stelt voor om een digitaal proces een aantal maanden te 
 testen. De referee in chief stelt vast dat de scheidsrechter zelf verantwoordelijk is voor de 
 aangifte van neveninkomsten bij de belastingdienst.  
- Geleen (Ginny Isbouts) vraagt naar de mogelijkheid van videodeelname aan 
 vergaderingen. De mogelijkheden hiervoor zullen worden onderzocht. Bij sommige 
 vergaderingen is het echter handig om fysiek aanwezig te zijn aldus de directeur. 
- De competitieleider U12, U14 en U16 (Marlies Goessens) geeft aan dat direct aansluitend 
 aan de bekercompetitie de competitie om het kampioenschap van Nederland van start 
 gaat en verzoekt de clubs hier rekening mee te houden. 
- De twee extra meisjes bovenop de dispensatieregels hoeven niet voor dispensatie te 
 worden aangemeld aldus de competitieleider U12, U14 en U16 (Marlies Goessens). Deze 
 worden door de competitieleider uit het systeem gehaald wat niet betekent dat deze 
 meisjes niet lager kunnen spelen. Bij vragen hierover kan contact met de competitieleider 
 worden opgenomen. 
- Girls Only Hockey Weekend wordt het komende seizoen georganiseerd in Heerenveen. 
 Girls Only Hockey Day wordt het komende seizoen georganiseerd in Zoetermeer.  
- De competitieleider van de vrouwencompetitie (Marlies Goessens) verzoekt de clubs om 
 de e-mailadressen van meisjes. De meisjes zullen door de technische staf van IJshockey 
 Nederland worden beoordeeld. 
- De technisch directeur meldt dat de volgende open U10-dag gepland staat op 2 
 november 2019.  
- De technisch directeur verzoekt de clubs de open dagen te melden voor publicatie op 
 www.ijnl.nl. 
 
13. Sluiting 
- De directeur sluit het voorjaarsoverleg en wenst eenieder wel thuis. 
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Presentielijst 
Jan Hopstaken (vicevoorzitter), Rob van Rijswijk (directeur), Theo van Gerwen (technisch 
directeur), Marlies Goessens (competitieleider), Sonja van Heteren (competitieleider), Paul 
de Brabander (referee in chief), Wilma Olijhoek (office manager) (allen IJshockey 
Nederland), Ben van Duin, Henk Hille (beiden Amsterdam), Marcel Uitenbroek (Breda), 
Rodrique van den Dungen, André Grift, Leo van den Thillart (allen Den Bosch), Rob Hols, 
Esther Calame (beiden Den Haag), Edwin van Vught (Dordrecht), Nico van Galen Last, Tom 
van Doorne (beiden Eindhoven), Sandri Cioffi, Mark Grouwe (beiden Enschede), Tamara 
Noblesse, Ginny Isbouts (beiden Geleen), Jacob van Gelder, Rieks Sissing (beiden 
Groningen), Lenneart Scheenstra, Cheval van den Bos (beiden Heerenveen), Jesmer Doele, 
Jitze de Jong (beiden Leeuwarden), Michel Forster (Leiden), Paul Fondse, Caroline van 
Haren (beiden Nijmegen), David van Aarle, Jos Heefer (beiden Tilburg), Marianne van 
Zanten, Marco van Doorn (beiden Utrecht), Judith van Dalen, Manon Spijkers (beiden 
Zoetermeer), Tommy Speel, Jenny Goessens (belangstellenden) 
 
Berichten van verhindering 
Nathalie Kösters (Geleen), Roy Slond (Breda), Blue Mountain Cougars Hoorn, Alcmaria 
Flames Alkmaar) 
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Bijlage: Leeftijdsbepalingen seizoen 2019-2020 
 
Leeftijdsbepaling U10 en U8 seizoen 2019-2020  
a. Bij de U8 mogen junioren uitkomen geboren in 2012 (U8) of later.  
b. Bij de U8 mogen tevens junioren uitkomen geboren in 2011 (U9), die in het vorige seizoen 
(seizoen 2018-2019) voor de eerste keer meededen bij de U8 of die dat in het huidige 
seizoen (seizoen 2019-2020) voor de eerste keer doen.  
c. Bij de U10 mogen junioren uitkomen geboren in 2010 of later.  
d. Bij de U10 mogen tevens junioren uitkomen geboren in 2009 (U11), die in het vorige 
seizoen (seizoen 2018-2019) voor de eerste keer meededen bij de U10 of die dat in het 
huidige seizoen (seizoen 2019-2020) voor de eerste keer doen. 
 
Leeftijdsbepaling U12 seizoen 2019-2020  
a. In de U12-competitie mag een onbeperkt aantal junioren uitkomen geboren in 2008 (U12) 
of later. b. In de U12-competitie mogen op basis van artikel 19 van het sportreglement 
doelverdedigers geboren in 2007 (U13) uitkomen. Voordat deze doelverdedigers hun eerste 
competitiewedstrijd in deze leeftijdscategorie spelen dienen zij via het 
teamregistratieformulier (longlist) te worden aangemeld. De aldus aangemelde 
doelverdedigers mogen uitkomen in de U12 en hogere competities, waarin zij gezien hun 
leeftijd speelgerechtigd zijn.  
c. In de U12-competitie mag op basis van artikel 19 van het sportreglement voor maximaal 3 
spelers (mannelijk/ vrouwelijk) plus 2 meisjes geboren in 2007 (U13) dispensatie worden 
aangemeld.  
 
NB 1: Indien een speler geboren in 2007 via het teamregistratieformulier wordt aangemeld, is 
de dispensatie daarmee aangemeld.  
NB 2: Spelers geboren in 2007 die via het teamregistratieformulier worden aangemeld voor 
dispensatie mogen alleen in de U12-competitie uitkomen. 
 
Leeftijdsbepaling U14 seizoen 2019-2020  
a. In de U14-competitie mag een onbeperkt aantal junioren uitkomen geboren in 2006 (U14) 
of later.  
b. In de U14-competitie mogen op basis van artikel 19 van het sportreglement 
doelverdedigers geboren in 2005 (U15) uitkomen. Voordat deze doelverdedigers hun eerste 
competitiewedstrijd in deze leeftijdscategorie spelen dienen zij via het 
teamregistratieformulier te worden aangemeld. De aldus aangemelde doelverdedigers 
mogen uitkomen in de U14 en hogere competities, waarin zij gezien hun leeftijd 
speelgerechtigd zijn.  
c. In de U14-competitie mag op basis van artikel 19 van het sportreglement voor maximaal 3 
spelers (mannelijk/ vrouwelijk) plus 2 meisjes geboren in 2005 (U15) dispensatie worden 
aangemeld.  
 
NB 1: Indien een speler geboren in 2005 via het teamregistratieformulier wordt aangemeld, is 
de dispensatie daarmee aangemeld.  
NB 2: Spelers geboren in 2005 die via het teamregistratieformulier worden aangemeld voor 
dispensatie mogen alleen in de U14-competitie uitkomen. 
 
Leeftijdsbepaling U16 seizoen 2019-2020  
a. In de U16-competitie mag een onbeperkt aantal junioren uitkomen geboren in 2004 (U16) 
of later.  
b. In de U16-competitie mogen op basis van artikel 19 van het sportreglement 
doelverdedigers geboren in 2003 (U17) uitkomen. Voordat deze doelverdedigers hun eerste 
competitiewedstrijd in deze leeftijdscategorie spelen, dienen zij via het 
teamregistratieformulier te worden aangemeld. De aldus aangemelde doelverdedigers 
mogen uitkomen in de U16 en hogere competities, waarin zij gezien hun leeftijd 
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speelgerechtigd zijn.  
c. In de U16-competitie mag op basis van artikel 19 van het sportreglement voor maximaal 3 
spelers geboren in 2003 (U17) dispensatie worden aangemeld.  
 
NB 1: Indien een speler geboren in 2003 via het teamregistratieformulier wordt aangemeld, is 
de dispensatie daarmee aangemeld.  
NB 2: Spelers geboren in 2003 die via het teamregistratieformulier worden aangemeld voor 
dispensatie mogen alleen in de U16-competitie uitkomen.  
 
e. In de U16-competitie mogen meisjes/vrouwen geboren in 2001 (U19), 2002 (U18) en 2003 
(U17) uitkomen. 
 
Leeftijdsbepaling Junioren (voorheen Aspiranten) seizoen 2019-2020  
a. In de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie) mag een onbeperkt aantal 
junioren uitkomen geboren in 2003 of later (U17 en jonger).  
b. In de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie) mogen op basis van artikel 19 
van het sportreglement doelverdedigers geboren in 2002 (U18) voor dispensatie worden 
aangemeld. Voordat deze doelverdedigers hun eerste competitiewedstrijd in deze 
leeftijdscategorie spelen dienen zij te worden aangemeld. De aldus aangemelde 
doelverdedigers mogen uitkomen in de U17 en hogere competities, waarin zij gezien hun 
leeftijd speelgerechtigd zijn.  
c. In de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie) mag op basis van artikel 19 van 
het sportreglement voor maximaal 3 spelers geboren in 2002 (U18) dispensatie worden 
aangevraagd.  
 
NB: Het aanmelden van een speler geboren in 2002 via het teamregistratieformulier staat 
gelijk aan het aanvragen van dispensatie. 
 
Leeftijdsbepaling U19+ seizoen 2019-2020  
a. In de U19+-competitie mag een onbeperkt aantal junioren uitkomen geboren in 2001 
(U19) of later.  
b. In de U19+-competitie mogen op basis van artikel 19 van het sportreglement 
doelverdedigers geboren in 2000 (U20) en 1999 (U21) uitkomen. Voordat deze 
doelverdedigers hun eerste competitiewedstrijd in deze leeftijdscategorie spelen, dienen zij 
via het teamregistratieformulier (longlist) te worden aangemeld. De aldus aangemelde 
doelverdedigers mogen uitkomen in de U19 en hogere competities, waarin zij gezien hun 
leeftijd speelgerechtigd zijn.  
c. In de U19+-competitie mogen op basis van artikel 19 van het sportreglement maximaal vijf 
spelers geboren in 2000 (U20) en 1999 (U21) uitkomen. Voordat deze spelers hun eerste 
competitiewedstrijd in deze leeftijdscategorie spelen, dienen zij via het 
teamregistratieformulier (longlist) te worden aangemeld. De aldus aangemelde spelers 
mogen uitkomen in de U19 en hogere competities, waarin zij gezien hun leeftijd 
speelgerechtigd zijn.  
d. In de U19+-competitie mogen onbeperkt meisjes/vrouwen uitkomen ongeacht leeftijd. 
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Bijlage: Voorwaarden deelname competities seizoen 2019-2020 
 
Deelname U12-competitie seizoen 2019-2020: 
- open voor clubs die eerder meededen aan U12-competitie 
- clubs die niet eerder meededen na toetsing en akkoord IJshockey Nederland 
 
Deelname U14-competitie seizoen 2019-2020: 
- open voor clubs die eerder meededen aan U14-competitie 
- clubs die niet eerder meededen na toetsing en akkoord IJshockey Nederland 
 
Deelname U16-competitie seizoen 2019-2020: 
- open voor clubs die eerder meededen aan U16-competitie 
- clubs die niet eerder meededen na toetsing en akkoord IJshockey Nederland 
 
Deelname Juniorencompetitie seizoen 2019-2020: 
- open voor clubs die eerder meededen aan Juniorencompetitie  
- clubs die niet eerder meededen na toetsing en akkoord IJshockey Nederland 
 
Deelname U19+ competitie seizoen 2019-2020: 
- open voor clubs die eerder meededen aan U19+-competitie 
- na toetsing en akkoord IJshockey Nederland 
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Bijlage: Competitieopzet seizoen 2019-2020 
 
Bekercompetitie / Voorronde U12/U14/U16 
- Poule A en Poule B* 
- per poule halve competitie 
- A1 en B1 naar bekerfinale 
U12 op basis van ranking 2018-2019 
U14 Op basis van ranking U12 2018-2019 
U16 op basis van ranking U14 2018-2019 
Rekening houdend ook met noord en zuid 
 
Elite U12/U14/U16 
- Altijd 6 teams (Voorronde: A1, A2, A3, B1, B2, B3) 
- anderhalve competitie 
- plaats 1 en plaats 2 naar finale om kampioenschap van Nederland 
 
Eerste divisie U12/U14/U16 
- 4, 6, 7 of 8 teams (Voorronde: A4, A5, (A6), (A7), B4, B5, (B6), (B7)) 
- hele competitie of anderhalve competitie 
- plaats 1 kampioen Eerste divisie  
 
Tweede divisie U12/U14/U16  
- overige teams (indien genoeg teams) 
- hele competitie of anderhalve competitie 
- plaats 1 kampioen Tweede divisie 
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Uitleg aantal wedstrijden, per aantal teams 
 
Bekercompetitie / Voorronde U12/U14/U16 
- 17 teams: Poule A 9 teams en Poule B 8 teams 
- per poule halve competitie (tegen ieder team 1 keer) (1 x thuis of 1 x uit) 
- per team 8 of 7 wedstrijden 
- A1 en B1 naar bekerfinale 
 
Elite U12/U14/U16 
- 6 teams (A1, A2, A3, B1, B2, B3) 
- anderhalve competitie (tegen ieder team 3 keer) (2 x thuis en 1 x uit of 1 x thuis en 2 x uit) 
- per team 15 wedstrijden (totaal inclusief bekercompetitie / voorronde 23 of 22 wedstrijden) 
- plaats 1 en plaats 2 naar finale om Kampioenschap van Nederland 
 
Eerste divisie U12/U14/U16 
- 6 teams (A4, A5, A6, B4, B5, B6) 
- hele competitie of anderhalve competitive 
- plaats 1 kampioen Eerste divisie  
 
Tweede divisie U12/U14/U16 
- 5 teams (A7, A8, A9, B7, B8) 
- hele competitie of anderhalve competitie  
- plaats 1 kampioen Tweede divisie 
 
Bekercompetitie / Voorronde U12/U14/U16 
- 16 teams: Poule A 8 teams en Poule B 8 teams 
- per poule halve competitie (tegen ieder team 1 keer) (1 x thuis of 1 x uit) 
- per team 7 wedstrijden 
- A1 en B1 naar bekerfinale 
 
Elite U12/U14/U16 
- 6 teams (A1, A2, A3, B1, B2, B3) 
- anderhalve competitie (tegen ieder team 3 keer) (2 x thuis en 1 x uit of 1 x thuis en 2 x uit) 
- per team 15 wedstrijden (totaal inclusief bekercompetitie / voorronde 22 wedstrijden) 
- plaats 1 en plaats 2 naar finale om Kampioenschap van Nederland 
 
Eerste divisie U12/U14/U16 
- 6 teams (A4, A5, A6, B4, B5, B6) 
- hele competitie of anderhalve competitie 
- plaats 1 kampioen Eerste divisie  
 
Tweede divisie U12/U14/U16 
- 4 teams (A7, A8, B7, B8) 
- anderhalve competitie (tegen ieder team 3 keer) (2 x thuis en 1 x uit of 1 x thuis en 2 x uit) 
- per team 9 wedstrijden (totaal inclusief bekercompetitie / voorronde 16 wedstrijden) 
- plaats 1 kampioen Tweede divisie 
 
Bekercompetitie / Voorronde U12/U14/U16 
- 15 teams: Poule A 8 teams en Poule B 7 teams 
- per poule halve competitie (tegen ieder team 1 keer) (1 x thuis of 1 x uit) 
- per team 7 of 6 wedstrijden 
- A1 en B1 naar bekerfinale 
 
 



 

18 

Elite U12/U14/U16 
- 6 teams (A1, A2, A3, B1, B2, B3) 
- anderhalve competitie (tegen ieder team 3 keer) (2 x thuis en 1 x uit of 1 x thuis en 2 x uit) 
- per team 15 wedstrijden (totaal inclusief bekercompetitie / voorronde 22 of 21 wedstrijden) 
- plaats 1 en plaats 2 naar finale om Kampioenschap van Nederland 
 
Eerste divisie U12/U14/U16 
- 4 teams (A4, A5, B4, B5) 
- anderhalve competitie (tegen ieder team 3 keer) (2 x thuis en 1 x uit of 1 x thuis en 2 x uit) 
- per team 9 wedstrijden (totaal inclusief bekercompetitie / voorronde 16 of 15 wedstrijden) 
- plaats 1 kampioen Eerste divisie  
 
Tweede divisie U12/U14/U16 
- 5 teams (A6, A7, A8, B6, B7) 
- hele competitie (tegen ieder team 2 keer) (1 x thuis en 1 x uit) 
- per team 8 wedstrijden (totaal inclusief bekercompetitie / voorronde 16 of 15 wedstrijden) 
- plaats 1 kampioen Tweede divisie 
 
Bekercompetitie / Voorronde U12/U14/U16 
- 14 teams: Poule A 7 teams en Poule B 7 teams 
- per poule halve competitie (tegen ieder team 1 keer) (1 x thuis of 1 x uit) 
- per team 6 wedstrijden 
- A1 en B1 naar bekerfinale 
 
Elite U12/U14/U16 
- 6 teams (A1, A2, A3, B1, B2, B3) 
- anderhalve competitie (tegen ieder team 3 keer) (2 x thuis en 1 x uit of 1 x thuis en 2 x uit) 
- per team 15 wedstrijden (totaal inclusief bekercompetitie / voorronde 21 wedstrijden 
- plaats 1 en plaats 2 naar finale om Kampioenschap van Nederland 
 
Eerste divisie U12/U14/U16 
- 8 teams (A4, A5, A6, A7, B4, B5, B6, B7) 
- hele competitie (tegen ieder team 2 keer) (1 x thuis en 1 x uit) 
- per team 14 wedstrijden (totaal inclusief bekercompetitie / voorronde 20 wedstrijden) 
- plaats 1 kampioen Eerste divisie  
 
Bekercompetitie / Voorronde U12/U14/U16 
- 13 teams: Poule A 7 teams en Poule B 6 teams 
- per poule halve competitie (tegen ieder team 1 keer) (1 x thuis of 1 x uit) 
- per team 6 of 5 wedstrijden 
- A1 en B1 naar bekerfinale 
 
Elite U12/U14/U16 
- 6 teams (A1, A2, A3, B1, B2, B3) 
- anderhalve competitie (tegen ieder team 3 keer) (2 x thuis en 1 x uit of 1 x thuis en 2 x uit) 
- per team 15 wedstrijden (totaal inclusief bekercompetitie / voorronde 21 of 20 wedstrijden) 
- plaats 1 en plaats 2 naar finale om Kampioenschap van Nederland 
 
Eerste divisie U12/U14/U16 
- 7 teams (A4, A5, A6, A7, B4, B5, B6) 
- hele competitie (tegen ieder team 2 keer) (1 x thuis en 1 x uit) 
- per team 12 wedstrijden (totaal inclusief bekercompetitie / voorronde 18 of 17 wedstrijden) 
- plaats 1 kampioen Eerste divisie  
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Bekercompetitie / Voorronde U12/U14/U16 
- 12 teams (geen poules)* 
- halve competitie poule halve competitie (tegen ieder team 1 keer) (1 x thuis of 1 x uit) 
- per team 11 wedstrijden 
- A1 en B1 naar bekerfinale 
* Indien planning mogelijk. 
 
Elite U12/U14/U16 
- 6 teams (A1, A2, A3, B1, B2, B3) 
- hele competitie of anderhalve competitie  
- plaats 1 en plaats 2 naar finale om Kampioenschap van Nederland 
 
Eerste divisie U12/U14/U16 
- 6 teams (A4, A5, A6, B4, B5, B6) 
- hele competitie of anderhalve competitie  
- plaats 1 kampioen Eerste divisie  
 
Bekercompetitie / Voorronde U12/U14/U16 
- 12 teams: Poule A 6 teams en Poule B 6 teams 
- per poule halve competitie (tegen ieder team 1 keer) (1 x thuis of 1 x uit) 
- per team 5 wedstrijden 
- A1 en B1 naar bekerfinale 
 
Elite U12/U14/U16 
- 6 teams (A1, A2, A3, B1, B2, B3) 
- anderhalve competitie (tegen ieder team 3 keer) (2 x thuis en 1 x uit of 1 x thuis en 2 x uit) 
- per team 15 wedstrijden (totaal inclusief bekercompetitie / voorronde 20 wedstrijden) 
- plaats 1 en plaats 2 naar finale om Kampioenschap van Nederland 
 
Eerste divisie U12/U14/U16 
- 6 teams (A4, A5, A6, B4, B5, B6) 
- anderhalve competitie (tegen ieder team 3 keer) (2 x thuis en 1 x uit of 1 x thuis en 2 x uit) 
- per team 15 wedstrijden (totaal inclusief bekercompetitie / voorronde 20 wedstrijden) 
- plaats 1 kampioen Eerste divisie  


