VERSLAG VAN DE
BIJEENKOMST SENIORENDIVISIES
DINSDAG 18 SEPTEMBER 2018

Opening
- De technisch directeur legt uit waarom de bijeenkomst met de seniorendivisies in mei van
dit jaar niet is doorgegaan.
- Tijdens deze bijeenkomst zijn 18 teams vertegenwoordigd wat leidt tot de nodige
input met meer draagkracht. De doelstelling van deze bijeenkomst is inzicht te
krijgen in de beleving van de competities, van de samenwerking met de bond en de
samenwerking van de clubs onderling. Doelstelling is verder om te komen tot een
overlegstructuur die moet zorgen voor een betere consensus over bepaalde zaken.
- Doelstelling van deze bijeenkomst is om ofwel concrete afspraken te maken of
afspraken te maken over huiswerkopdrachten.
Switchen van spelers en goalies
- Doelstelling van bijlage II bij het sportreglement: “Switchen seniorenspeler tussen eerste,
tweede, derde, vierde en vijfde divisie” is om over voldoende spelers te kunnen
beschikken om wedstrijden doorgang te laten vinden waarbij gewaarborgd moet worden
dat de regeling in het kader van het switchen, zorgt voor een eerlijk verloop van de
betreffende competities.
- Besloten wordt om de eerste divisie los te koppelen van de lagere seniorendivisies
(tweede tot en met vijfde divisie). Ten eerste wordt in de eerste divisie met body contact
gespeeld, terwijl in de lagere seniorendivisies (tweede tot en met vijfde divisie) zonder
body contact wordt gespeeld. Ten tweede is het niveau van de spelers en
doelverdedigers in de eerste divisie te hoog ten opzichte van de spelers en
doelverdedigers in de lagere seniorendivisies en derhalve van invloed op een eerlijk
verloop van de lagere seniorencompetities. Deze aanpassing zal voor het seizoen 20182019 worden ingevoerd. Dientengevolge zal bijlage II bij het sportreglement worden
aangepast.
- Vooropgesteld dat het feitelijk niet nodig zou moeten zijn om een doelverdediger uit een
andere stad te halen, wordt geadviseerd om een app-groep voor het uitwisselen van
doelverdedigers te maken.
- Besloten wordt dat het switchen van doelverdedigers onbeperkt is toegestaan. Dat het
hoger spelen van doelverdedigers binnen de lagere seniorendivisies altijd mag. Dat het
lager spelen van doelverdedigers beperkt wordt tot maximaal 1 divisie lager, dat wil
zeggen van de tweede divisie naar de derde divisie, van de derde divisie naar de vierde
divisie en van de vierde divisie naar de vijfde divisie. En dus niet van tweede naar vierde
divisie of derde naar vijfde divisie. De bijlage II bij het sportreglement zal hierop worden
aangepast.
- Voorgesteld wordt om een tekort aan spelers eerst onderling op te lossen en dat anders
de reglementen van IJshockey Nederland van toepassing zijn. Gesteld wordt dat de
teams die worden ingeschreven over voldoende basis zouden moeten beschikken.
- Besproken wordt dat het hoger laten spelen van een doelverdediger uit de studentencompetitie alleen is toegestaan na goedkeuring van de competitiecommissie.
Promotie-/degradatieregeling
- De aanwezige teams zijn voorstander van de promotie-/degradatieregeling. Echter wordt
voorgesteld om de verdeling van de teams opnieuw te bekijken. De indeling zou eerder
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op basis van regionale indeling op noord, (indien mogelijk midden) en zuid met een meer
gelijk aantal teams moeten plaatsvinden ten einde reistijden te beperken.
Voorgesteld wordt om vanaf de tweede divisie twee teams te laten degraderen en twee
teams te laten promoveren. Om de kampioen van een divisie te bepalen, wordt gesproken
over het organiseren van een Super Sunday. De technisch directeur stelt voor om dit
voorstel voor het volgende seizoen verder uit te werken binnen een nog samen te stellen
werkgroep. Dit voorstel zal echter niet al dit seizoen kunnen worden ingevoerd. Een
vrijblijvende inschrijving in divisie wordt niet toegestaan, waardoor een natuurlijk verloop
ontstaat. Het niveau van nieuwe teams wordt door de competitiecommissie beoordeeld.
Overige zaken
- Besproken wordt dat spelers ook wel onder een andere naam aan wedstrijden
deelnemen. Gesteld wordt dat een betere controle van identiteit van spelers moet
worden ingevoerd door voorafgaand aan de wedstrijd een steekproef onder 3 spelers te
houden. In dit kader wordt besproken dat de teams bij iedere wedstrijd moeten
beschikken over het actuele teamregistratieformulier en dat deze tijdig moet worden
ingeleverd bij de bench officials. De ervaring is namelijk dat teams niet tijdig het
teamregistratieformulier en de line up doorgeven. Vanuit de bond worden duidelijke
instructies aan bench officials gevraagd. Spelers die niet op het teamregistratieformulier
staan, zouden niet op de wedstrijdsheet ingevoerd moeten kunnen worden wat in de
praktijk klaarblijkelijk wel mogelijk is. Voorgesteld wordt om naast de bestaande
regelgeving van het bestraffen van het team de niet-speelgerechtigde speler(s) eveneens
individueel te bestraffen. Gekeken wordt naar de mogelijkheid tot het meer direct (digitaal)
beschikbaar stellen van de teamregistratieformulieren.
- Gevraagd wordt naar de visie van IJshockey Nederland over de toekomst van het
recreatie-ijshockey. De technisch directeur stelt voor om met een afvaardiging van de
recreatiecompetities over de visie in het kader van het recreatie-ijshockey van gedachten
te wisselen.
- Gevraagd wordt naar de reden dat een team binnen een club voornamelijk op de
zaterdag wordt ingepland en een ander team binnen dezelfde club voornamelijk op de
zondag wordt ingepland. De technisch directeur legt uit dat de wedstrijdsecretaris van een
vereniging de voorkeurstijden van de wedstrijdtijden per team invult.
- Voorgesteld wordt dat de verenigingen en contractanten voor de wedstrijden in de lagere
seniorendivisies twee clubscheidsrechters moeten aanwijzen. Indien geen beschikking is
over clubscheidsrechters dient het thuisteam twee spelers als scheidsrechter aan te
wijzen. Indien het thuisteam niet de beschikking heeft over twee scheidsrechters moet de
wedstrijd als verloren worden verklaard, aldus de vergadering.
- Gesproken wordt over incidenten richting clubscheidsrechters waarbij vanuit de
vergadering wordt aangegeven dat incidenten voornamelijk ontstaan door het gevoel dat
clubscheidsrechters niet voldoende kundig en/of onpartijdig zijn. De technisch directeur
stelt een meldpunt voor waarbij dergelijke voorvallen gemeld kunnen worden. In de
praktijk kunnen teams een klacht bij de betreffende competitieleider indienen. We moeten
er echter voor waken dat we een nog groter tekort aan clubscheidsrechters krijgen, aldus
de technisch directeur. Gevraagd wordt naar de opleiding van clubscheidsrechters. De
technisch directeur geeft aan dat de scheidsrechterscommissie hierover op dinsdag 25
september 2018 een bijeenkomst heeft georganiseerd met de scheidsrechterscoördinatoren en de clubvoorzitters. De contractanten vinden met de lokale
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scheidsrechterscoördinator eveneens aansluiting op het gebied van opleiding van
scheidsrechters.
- Voorgesteld wordt om idealiter begin mei een bijeenkomst met de lagere seniorenteams
te organiseren. Daarnaast wordt voorgesteld om met een werkgroep vanuit de lagere
seniorenteams met vertegenwoordigers uit de tweede, derde, vierde en vijfde divisie een
of twee keer per jaar bijeen te komen om praktische zaken te bespreken en behoeften in
kaart te brengen.
- Behoeften kunnen in kaart worden gebracht door het opstellen van een enquête en deze
te verspreiden onder alle verenigingen en contractanten actief binnen de lagere
seniorendivisies.
- Teams die niet aanwezig zijn bij de jaarlijkse bijeenkomst met de lagere
seniorenteams kunnen geen invloed uitoefenen op de genomen besluiten tijdens de
betreffende bijeenkomst, aldus de mening van de vergadering.
- Afgesproken wordt dat de uitwerking van voorstellen vanuit deze vergadering gedurende
de loop van het komende seizoen wordt gecommuniceerd.
- De technisch directeur geeft aan dat het organiseren van een coachseminar voor coaches
actief in de tweede, derde, vierde en vijfde divisie in het kader van sporttechnische
elementen van het spel bij voldoende interesse tot de mogelijkheden behoort.
- De technisch directeur dankt de teams voor de aanwezigheid en de waardevolle input.
Het verslag van de bijeenkomst wordt zo spoedig mogelijk gedeeld met het verzoek aan
de teams om kandidaten aan te dragen die zitting zouden willen nemen in de werkgroep.
Sluiting
- De vergadering sluit om 21:45 uur.
Presentielijst bijeenkomst seniorendivisies d.d. dinsdag 18 september 2018
Theo van Gerwen (technisch directeur), Edward Kort (competitieleider tweede divisie, derde
divisie, vijfde divisie en studentencompetitie), Sonja van Heteren (competitieleider vierde
divisie, U8/U10 en juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie), Wilma Olijhoek
(office manager) (allen IJshockey Nederland), Ron Martens (Dordrecht Lions), Dennie
Welten (Gladiators Nijmegen), Bart Kok (Red Eagles 's-Hertogenbosch M@DS), Martijn de
Witte en Menno de Weerd (Frisian Flashguns Heerenveen), Ruud Molenaar en Ant Bijlsma
(IJCU Utrecht), Andries Quispel (Utrecht OG’s), Hugo Schaap (Amsterdam Snipers), Jarno
Valster en John Greijmans (Midnight Mooners Eindhoven), Remco Ooijen (Black Sheep
Dordrecht), Patrick van Dongen, Jeroen Monster en Daniël de Paauw (Tilburg Capitals),
Patrick Thio (Leiden Islanders), Robert van de Ven en Remco Boen (Dutch Dukes Tilburg),
Joost van Heeswijk (Midnight Players Tilburg), Marco Nagtzaam en Koos Steding (IJV
Vikings Eindhoven), Jan Hendrik Mica (IJCU Zwarte Draken Utrecht), Marcel Neef en Wobbe
Kooistra (Ugly Faces Heerenveen)
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