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3e mail

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 
Datum: 
Aan: 

Onderwerp: RE: Game sheet HYS vs Flyers 28 januari 2022

Geacht bestuur,

Namens UNIS Flyers wil ik een klacht conform artikel 2.2b en 2.2c van het Tuchtreglement van 
de BeNeleague indienen tegen de club HIJS HOKY Den Haag voor het wijzigen van het vooraf 
afgetekende wedstrijdsheet door de coach van de UNIS Flyers tijdens de wedstrijd HIJS HOKIJ 
vs UNIS Flyers d.d. 28-1-2022. Het gedrag van de de officials van de club schaadt het ijshockey 
in het algemeen en de UNIS Flyers in het bijzonder. Wij verzoeken u deze klacht in 
behandeling te nemen.
Tijdens de wedstrijd werd hierdoor speler Pippo Limnell nr 3 ten onrechte van het ijs 
verwijdert waar hij wel in de opstelling vermeld stond. Gezien het resultaat 2-4 heeft dit 
gelukkig geen invloed gehad.
Verder in de opstelling stond speler Tommie Speel nr 29 opgesteld en heeft gespeeld. Beide 
zijn op de  e sheet verdwenen na afloop van de wedstrijd.
Verder stonden niet opgesteld speler Kenny Welles nr 18  (Zware schouderblessure) en Kevin 
Nijland nr 84 die later wel op de esheet vermeld zijn.
Vooraf aan de wedstrijd heeft de coach van de UNIS Flyers Mike Nason de opstelling via zijn 
code afgetekend. Deze opstelling is in een bijlage meegestuurd.
Hier stonden de spelers Pippo Limnell nr 3 en Tommie Speel nr 29 keurig vermeld. Speler 
Kevin Nijland nr 84 geschorst en Kenny Welles (geblesseerd) nr 18 ontbraken in de opstelling. 
Er zijn voldoende bewijzen te vinden dat de spelers op de tribune hebben gezeten en nooit 
actief op het ijs hebben gestaan.
In de screenshots die erbij geleverd zijn ziet u dat de opstelling op 20.55 geen Kenny Welles nr 
18 in de opstelling vermeld stond en wel speler nr 3 Pippo Limnell.
In de screenshot van 21.33 was nr 3 Pippo Limnell verdwenen en stond speler 18 Kenny 
Welles ineens wel in de opstelling. Dus het sheet is veranderd tijdens de wedstrijd.
Het zou toch gek zijn dat een coach een esheet vooraf aftekend waar 4 fouten in zitten. 
De sheet is tijdens de wedstrijd een tijdje uit de lucht geweest en daar is toen veel misgegaan. 
Het verslag en bevindingen vindt u in de bijlage van onze teammanager.



Met vriendelijke groet, With kind regards,
Henk Hoekstra

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door 

anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. Indien 

u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding 

en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te 

brengen en het bericht te vernietigen.

Van: 
Verzonden: maandag 31 januari 2022 11:08
Aan:  

Onderwerp: FW: Game sheet HYS vs Flyers 28 januari 2022

Leonidas,

Ik zie de klacht niet. Graag deze ook gedeeld.
Hierbij de mailwisseling van vrijdagavond met Hub van Grinsven over de wedstrijdsheet. Het 
is te zot voor woorden. 
Wij dienen een klacht in tegen Hijs Hoky over de behandeling van het ingediende 
wedstrijdsheet welke met zijn code is ondertekend door de coach. Er zijn ten onrechte spelers 
toegevoegd door officials en ten onrechte spelers in de opstelling terecht gekomen.  Kevin 
Nijland heeft nooit gespeeld heeft keurig de gehele wedstrijd in z’n burgertenue op de tribune 
heeft gezeten net zoals Kenny Welles die geblesseerd was. De sheet is tijdens de wedstrijd 
aangepast en tijdelijk online geweest. Dit is te zien aan de screenshots van 20.55 en 21.31 
waar de opstelling ineens aangepast was. Die van 20.55 klopte.
Laat dit nu niet weer een soap worden. 

Met vriendelijke groet, With kind regards,
Henk Hoekstra

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door 

anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. Indien 

u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding 

en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te 

brengen en het bericht te vernietigen.

Van:  
Verzonden: zaterdag 29 januari 2022 19:04
Aan: 



CC: 
Onderwerp: Game sheet HYS vs Flyers 28 januari 2022

Hallo meneer van Grinsven,
Hoi Hub,

Naar aanleiding van ons telefoongesprek op vrijdagavond om 22.11 uur en daarbij met de 
afspraak even een en ander op papier te zetten dit schrijven. 

Het gaat om het uitsluiten van speler Pippo Limnell halverwege de tweede periode. Op een 
gegeven moment krijgt eerder genoemde speler een twee minuten penalty en op dat 
moment blijkt dat Pippo Limnell niet op het wedstrijdsheet staat. Echter was bij het inleveren 
van ons, als Flyers zijde, deze speler wel toegevoegd om te spelen. Hiervan in de bijlage een 
kopie meegezonden. 

Om even terug te gaan naar het verloop de volgende opsomming. Zo als wij dat voor elke 
wedstrijd doen met coach Mike Nason op donderdag besproken welke spelers zou spelen in 
de wedstrijd van vrijdag 28 januari in en tegen Den Haag. Daarna heb ik  ondergetekende 
zoals gevraagd door de organisatie van de BeNeliga de spelerslijst aangepast op de game 
pasport van de BeNeliga. En daar vervolgens keurig een uitdraai van gemaakt om deze te 
kunnen af te geven aan de juryleden van HYS Den Haag. 

Zoals wij voor elke wedstrijd doen deze, voordat ik deze overhandig, eerst laten beoordelen 
door onze coach Mike Nason. Na controle van hem dit formulier overhandigd aan de man van 
de jury van Den Haag. Daarna is deze persoon bij coach Nason gekomen en zoals deze altijd 
doet heeft hij goed gecontroleerd of de lijst overeenkomt met de spelerslijst die wij hebben 
ingeleverd. Deze keer was hij extra alert omdat hij ten koste van alles wilde voorkomen dat 
geschorste speler Kevin Nijland op de lijst zou staan. Na deze controle heeft hij via zijn code 
ondertekend. En daarbij overtuigd dat de lijst kloppend was. Zou hij gezien hebben dat Kevin 
Nijland nog op de lijst stond zou hij nooit hebben ondertekend. 

Dus is de wedstrijd normaal aangevangen tot halverwege de tweede periode waar opeens 
blijkt dat Pippo Limnell niet meer op de lijst staat. In de rust tussen de periode komt de jury 
van HYS Den Haag en geeft aan dat wij inderdaad een lijst hebben ingeleverd waar 
betreffende speler wel op staat maar deze op de een of andere manier van de lijst af was. Wij 
hebben tijdens de wedstrijd nog geprobeerd om op de live score te kijken maar deze was ook 
niet meer online. 

Nu wil het toeval dat er wel een van onze spelers vrouwen een check had gedaan waarom 
Pippo dan wel niet meer kon spelen daarbij heeft zij een screenshot van de opstelling 
gemaakt waar genoemde speler gewoon bij staat. Echter een half uur later is de spelerslijst 
gewijzigd en mist daar Pippo Limnell en blijkt Kevin Nijland geschorst en Kenny Welles 
geblesseerd wel op de spelerslijst te staan. Iets wat heel vreemd gevoel geeft, ook deze foto's 
met tijdstippen heb ik in een bijlage toegevoegd. 

Het lijkt erop dat zij op een gegeven moment onze spelerslijst van de wedstrijd tegen Leuven 
hebben gekopieerd want ook speler Tom Speel mist van de nu geldende E-sheet. Terwijl ook 
hij wel degelijk op onze ingeleverde spelerslijst stond. En Kevin Nijland en Kenny Welles staan 
nu op de E-sheet als zouden zij hebben gespeeld terwijl zij op de tribune de wedstrijd hebben 
bekeken.

Het is dus geheel niet terecht dat speler Limnell van het ijs is gestuurd en wij zonder hem 
verder moesten spelen. Daar wij in onze beleving hier niks fout hebben gedaan had dit wel in 
ons nadeel kunnen werken. Gelukkig heb ik begrepen in ons telefoongesprek dat het geen 
gevolgen gaat hebben voor de uitslag en dat het resultaat 2-4 winst voor de Flyers 
ongewijzigd blijft. 



Ik hoop u hiermee enigszins van dienst te zijn geweest met de uitleg onze kant en hoop dat u 
kunt achterhalen wat er nu precies is mis gegaan. Al is het om herhaling in de toekomst te 
voorkomen.

met vriendelijke groet,

Rob van Aalderen
Teammanager Unis Flyers Heerenveen

Bijlage: 
*geprint formulier game-pasport
*2x screenshot met twee verschillende spelersopstelling
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