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Opmerkingen: 
Teams die deelnemen aan de BeNe-League onderwerpen zich aan de reglementen van de 
BeNe-League. Daar waar de reglementen van de BeNe-League niet voorzien of niet van 
toepassing zijn, zijn de reglementen van IJshockey Nederland van toepassing. 
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BIJLAGE I: SWITCHEN TUSSEN BENE-LEAGUE (EN OBERLIGA) EN 
EREDIVISIE/EERSTE DIVISIE 
 
a. De definitie van een BeNe-League- en/of Oberliga- speler is een speler die in het seizoen 
2019-2020 10 of meer wedstrijden op de wedstrijdsheet van een wedstrijd in de BeNe-
League of Oberliga heeft gestaan. 

b. Spelers tot en met U21 (spelers geboren 2000), niet zijnde imports, mogen vanaf de start 
van de competities onbeperkt meespelen in de eredivisie/eerste divisie.  

c. Het is BeNe-League- en Oberliga-spelers geboren in 1999 en eerder niet toegestaan om 
deel te nemen aan wedstrijden van de voorcompetitie van de eredivisie/eerste divisie. Mocht 
een BeNe-League- en/of Oberliga-speler geboren in 1999 of eerder toch deelnemen aan een 
wedstrijd in de voorronde, dan wordt de wedstrijd reglementair verloren met 5-0 en ontvangt 
het team 3 extra verliespunten.  

d. Een lid dat met een vertegenwoordigend team in de eredivisie of eerste divisie speelt, kan 
voor aanvang van het seizoen een onbeperkt aantal BNL en of Oberliga spelers geboren in 
1999 of eerder aanmelden die onbeperkt kunnen meespelen in de eredivisie of eerste divisie 
(met uitzondering van de voorcompetitie). Als aanvang van de competitie wordt de dag 
aangemerkt waarop de eerste wedstrijd van de voorcompetitie van de eredivisie/eerste 
divisie van het betreffende team wordt gespeeld. De spelers die worden aangewezen 
worden aangemerkt als ‘dispensatiespeler’ eredivisie/eerste divisie.  

e. Een lid mag in een wedstrijd van de eredivisie of eerste divisie maximaal 3 
‘dispensatiespelers’ opstellen.  

f. Het is spelers geboren in 1999 en eerder, tenzij aangewezen als ‘dispensatiespeler’, niet 
toegestaan om deel te nemen aan een wedstrijd in de eredivisie of eerste divisie. Mocht een 
speler geboren in 1999 of eerder, niet zijnde ‘dispensatiespeler’, toch deelnemen aan een 
wedstrijd van de eredivisie of eerste divisie, dan wordt de wedstrijd reglementair verloren met 

5-0 en ontvangt het team 3 extra verliespunten.  

g. Voor de halve finales en finales play-offs zijn slechts die BeNe-League- en/of Oberliga- 
‘dispenstatiespelers’ (waaronder doelverdedigers) gerechtigd in het eredivisie- of het eerste 
divisieteam uit te komen die in totaal minimaal 5 keer op de sheet hebben gestaan voor de 

reguliere competitie in de eredivisie of eerste divisie.  

h. Tegenstanders houden toezicht op vermelding van spelers op de sheet.  

i. Bij meer spelers op de sheet dan daadwerkelijk in de bank of op het ijs wordt de 
scheidsrechter geïnformeerd.  

j. Alleen spelers die bij aanvang van de wedstrijd daadwerkelijk aanwezig zijn mogen op de 
sheet worden vermeld. Met uitzondering van een speler die zich voor de tweede periode 
omgekleed bij de arbitrage meldt.  

k. Als de speler bij het begin van de tweede periode niet is gearriveerd, mag deze in de 

betreffende wedstrijd niet meer spelen en wordt zijn naam van het sheet verwijderd.  

l. Achteraf reclameren is niet mogelijk.  
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BIJLAGE II: SWITCHEN SPELERS TUSSEN EREDIVISIE/EERSTE DIVISIE, TWEEDE 
DIVISIE, DERDE DIVISIE, VIERDE DIVISIE, VIJFDE DIVISIE EN ZESDE DIVISIE 
 
a. Het is toegestaan om maximaal drie met naam genoemde seniorenspelers van de lagere 
seniorendivisies (tweede, derde, vierde, vijfde of zesde divisie) te laten uitkomen in de 
eredivisie/eerste divisie. Wanneer die betreffende seniorenspelers drie wedstrijden in de 
eredivisie/eerste divisie hebben gespeeld, is het deze spelers niet meer toegestaan in een 
lagere seniorendivisie te spelen. Het moment dat een seniorenspeler van een lagere 
seniorendivisie aan het teamregistratieformulier van de eredivisie of eerste divisie wordt 
toegevoegd is de speler automatisch voor hoger spelen aangemeld en wordt het aantal 
wedstrijden in de eredivisie/eerste divisie geregistreerd. Dit lid is een uitbreiding van de 
basisregel die in artikel 19, lid a van het sportreglement is opgenomen. 
 
b. Het is juniorenspelers (U17, U18, U19, U20) die op enig moment in het seizoen een 
wedstrijd in de eerste divisie hebben gespeeld op basis van artikel 19, lid c van het 
sportreglement, niet toegestaan in een lagere seniorendivisie (tweede, derde, vierde, vijfde 
of zesde divisie) uit te komen. 
 
c. Voor het switchen van juniorenspelers (U17, U18, U19, U20) tussen de tweede, derde, 
vierde divisie is de basisregel van toepassing die in artikel 19, lid c van het sportreglement is 
opgenomen: “Voor een juniorenspeler geldt de basisregel dat hij gerechtigd is om uit te 
komen in iedere competitie waarin zijn leeftijdscategorie op basis van de leeftijdsbepaling 
van die competitie mag uitkomen.” Dit betekent dat juniorenspelers (U17, U18, U19, U20) 
onbeperkt mogen switchen tussen de tweede, derde, vierde divisie en U19+-competitie. 

d. Het is juniorenspelers (U17, U18, U19, U20) die op enig moment in het seizoen een 
wedstrijd in de U19+-competitie hebben gespeeld, niet toegestaan in de vijfde of zesde 

divisie te spelen. 

e. Het is juniorenspelers (U17, U18, U19, U20) die op enig moment in het seizoen een 
wedstrijd in de vijfde divisie hebben gespeeld, niet toegestaan in een andere seniorendivisie 
of de U19+-competitie uit te komen. 

f. Het is juniorenspelers (U17, U18, U19, U20) die op enig moment in het seizoen een 
wedstrijd in de zesde divisie hebben gespeeld, niet toegestaan in een andere seniorendivisie 
of de U19+-competitie uit te komen. 

g. Wanneer een seniorenspeler vijf wedstrijden in een hogere seniorendivisie (tweede, 
derde, vierde, vijfde of zesde divisie) heeft gespeeld, is het niet meer toegestaan in een 
lagere divisie te spelen. De vijf wedstrijden kunnen over meerdere divisies zijn verdeeld. Het 
gaat om in totaal vijf wedstrijden en niet om vijf wedstrijden per divisie. 

Voorbeelden:  
- Na vijf wedstrijden in de tweede divisie is het niet meer toegestaan in de derde, vierde, vijfde en 
zesde divisie te spelen. 
- Na twee wedstrijden in de tweede divisie en drie wedstrijden in de derde divisie (in totaal 5 
wedstrijden) is het niet meer toegestaan in de vierde, vijfde divisie en zesde te spelen. Speelt de 
speler vervolgens nog drie wedstrijden in de tweede divisie, is het ook niet meer toegestaan in de 
derde divisie te spelen. 
Meerdere divisies waarin gespeeld mag worden, kunnen dus gedurende het seizoen afvallen. 

NB: De seniorendivisies zijn van hoog naar laag: tweede divisie, derde divisie, vierde divisie, 

vijfde en zesde divisie. 

h. Doelverdedigers mogen met in achtneming van de volgende bepalingen onbeperkt 
switchen tussen de tweede, derde, vierde en vijfde en zesde divisie. Het hoger spelen van 
doelverdedigers binnen de lagere seniorendivisies mag altijd. Het lager spelen van 
doelverdedigers is beperkt tot maximaal 1 divisie lager, dat wil zeggen toegestaan van de 
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tweede divisie naar de derde divisie, van de derde divisie naar de vierde divisie, van de 
vierde divisie naar de vijfde divisie en van de vijfde divisie naar de zesde divisie. En dus niet 
toegestaan van tweede naar vierde divisie, derde naar vijfde divisie of vierde naar zesde 
divisie. Tijdens de play-offs mogen doelverdedigers alleen voor de laagste seniorendivisie 
waarvoor ze aan het begin van het seizoen zijn aangemeld, uitkomen. 

NB: Het hoger laten spelen van een doelverdediger uit de studentencompetitie is alleen 

toegestaan na goedkeuring van de competitiecommissie. 

i. Als een wedstrijd in de tweede, derde, vierde, vijfde of zesde divisie niet door kan gaan als 
gevolg van het niet beschikbaar zijn van een doelverdediger van de eigen club (lid of 
contribuant), is het met in achtneming van lid b. toegestaan een doelverdediger van een 
andere club mee te laten spelen als de competitieleider en de tegenstander toestemming 
verlenen. 

j. Wanneer binnen een divisie meerdere competities worden georganiseerd, tellen alle 
wedstrijden in die competities mee. 

k. Wanneer een club (lid of contractant) met meerdere teams in een divisie uitkomt, is het 
een seniorenspeler slechts toegestaan in één van de teams te spelen. 

l. Wanneer een seniorenspeler overstapt naar een andere club (lid of contractant) tellen het 
aantal wedstrijden bij de oude club mee. 

NB: Het overstappen naar een andere club (lid of contractant) is afhankelijk van de geldende 
transferregels (zie artikel 9 van het sportreglement). 
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BIJLAGE III: TERMIJN TRANSFERS 
 
BENE-LEAGUE, EREDIVISIE EN EERSTE DIVISIE 
a. Een speler die na 1 december 2020 na een nationale transfer door een lid (club) bij 
IJshockey Nederland als individueel lid wordt geregistreerd, is niet gerechtigd om de rest van 
het seizoen 2020-2021 in de BeNe-League, eredivisie of de eerste divisie uit te komen. 
 
b. In het seizoen 2020-2021 is voor zowel de BeNe-League, eredivisie als eerste divisie 1 
december 2020 de uiterste datum tot wanneer voor een speler een internationale transfer 
kan worden aangevraagd. 
 
c. Als uitzondering op lid b. geldt dat BeNe-Leagueclubs in de periode van 2 december 2020 
tot de door de internationale ijshockeyfederatie IIHF vastgestelde internationale deadline 
van 15 februari 2021 nog één internationale transfer mogen gebruiken ter vervanging van 
een eerder dit seizoen gedane andere internationale transfer. 
 
NB 
Voor het goedkeuren van een internationale transfer door de oude bond geldt een 7-days 
deadline. We adviseren clubs derhalve een internationale transfer tijdig - bij voorkeur 14 
dagen voor aanvang van de eerste competitiewedstrijd - in gang te zetten. 
 
U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18 en U19+ 
In het seizoen 2020-2021 is voor de transferperiode voor spelers die speelgerechtigd zijn in 
de U12-, U14-, U16- en U19+-competities, 1 september 2020 de uiterste datum tot wanneer 
voor een speler een nationale transfer kan worden aangevraagd. Dit is niet van toepassing 
op spelers die uitkomende in de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie). Spelers 
die in een seizoen na de deadline van 1 september 2020 naar de juniorencompetitie 
(voorheen aspirantencompetitie) transfereren kunnen in het seizoen van de transfer echter 
niet in de andere competities uitkomen. 
 
Het bondsbestuur kan in uitzonderlijke gevallen voor deze categorieën transfers toelaten 
buiten de in dit artikel vernoemde termijnen. In het bijzonder wanneer alle betrokken spelers 
en clubs met elkaar tot overeenstemming zijn gekomen of wanneer kan worden vastgesteld 
dat de belangen van de speler zwaarder wegen dan de belangen van de club. Het bestuur 
zal hierbij immer advies inwinnen bij de competitiecommissie en de directie. De termijn voor 
dergelijke gevallen sluit op 31 december. 
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BIJLAGE IV: KLEUR SHIRTS EN KOUSEN EREDIVISIE EN EERSTE DIVISIE 

De teams in de eredivisie en eerste divisie dienen te beschikken over een thuis tenue 

(donker) en een uit tenue (licht). 

Als, naar de mening van de scheidsrechter, de shirtkleuren van de teams zo veel op elkaar 
lijken, dat er vergissingen kunnen ontstaan met betrekking tot het opleggen van straffen, dan 
moet het thuisspelende team, in opdracht van de scheidsrechter, een andere kleur shirt 
aantrekken. 
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BIJLAGE V: TOTAAL AANTAL SPELERS EN BEGELEIDERS PER TEAM IN EREDIVISIE 
EN EERSTE DIVISIE NAAR UITWEDSTRIJDEN 
 
a. In de eredivisie en eerste divisie mogen maximaal 22 spelers afreizen naar een 
uitwedstrijd. 
 

b. In de eredivisie en eerste divisie mogen maximaal 8 personen in het begeleidingsteam 

afreizen naar een uitwedstrijd. 

 

c. In de eredivisie en eerste divisie mogen maximaal 3 personen anders dan begeleiding of 

spelers afreizen naar een uitwedstrijd. 

 

d. De thuisspelende organisatie heeft het recht om de personen die deze aantallen 

overschrijden de toegang tot de hal te weigeren. 

 

e. Voor het seizoen 2020-2021 komt de oude bijlage V (gratis toegangskaarten in de 

eredivisie en eerste divisie) van de bijlage bij het sportreglement te vervallen. 
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BIJLAGE VI: VERPLICHTE REGISTRATIE SEIZOENKAARTHOUDERS 

 
Voor de leden (clubs) die uitkomen in de BeNe-League, eredivisie en eerste divisie geldt een 
verplichte registratie van seizoenkaarthouders. 
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BIJLAGE VII: INZET VAN CLUBSCHEIDSRECHTERS 
 
a. Leden (clubs) zijn verplicht een scheidsrechtercoördinator bij IJshockey Nederland aan te 
melden. 
 
b. Leden (clubs) zijn verplicht om per team dat zich voor de competitie inschrijft ten minste 
gemiddeld 1,5 clubscheidsrechter bij IJshockey Nederland aan te melden. Deze bepaling is 
niet van toepassing met betrekking tot teams die uitkomen in de Tweede divisie, Derde 
divisie, Vierde divisie, Vijfde divisie en bij de U10 en U8. Voor clubscheidsrechters die in de 
diverse competities worden ingezet, gelden opleidingseisen en leeftijdsbepalingen (zie 
verder in deze bijlage). 
 
Alle clubscheidsrechters moeten door de clubs/contractanten worden aangemeld bij 
IJshockey Nederland via de online ledenadministratie en zullen worden geregistreerd bij de 
scheidsrechterscommissie van IJshockey Nederland. 

c. Aan de hand van de basisopleiding scheidsrechters leiden de scheidsrechters-
coördinatoren lokaal nieuwe clubscheidsrechters op. De scheidsrechterscoördinator zorgt 
ervoor dat de clubscheidsrechters door de ledenadministrateur van de eigen club worden 
aangemeld in de online ledenadministratie van de club. De scheidsrechterscoördinator 
voorziet de scheidsrechterscommissie telkens van de bondsnummers van de opgeleide 
clubscheidsrechters. 

d. Clubscheidsrechters moeten volgens onderstaand schema worden ingezet: 
 

Divisie 
Referee 

Bond 
Linesman 

Bond 
Referee 

Club 
Linesman 

Club 
Minimale 

leeftijd 

U8     1   12 jaar 

U10     2   14 jaar 

U12     2   14 jaar 

U12 Finale 1 2     14 jaar 

U14     2   16 jaar 

U14 Finale 1 2     16 jaar 

U16 1     2 18 jaar 

U16 Finale 1 2     18 jaar 

U19 1 2     n.v.t. 

Beker   2 2     n.v.t. 

Beker Halve Finale/Finale 2 2     n.v.t. 

BeNe-Leaguecompetitie 1 2     n.v.t. 

BeNe-League Play-offs 2 2     n.v.t. 

Final Four 2 2     n.v.t. 

Ron Berteling Schaal 2 2     n.v.t. 

Internationaal Club 1 2     n.v.t. 

Internationaal Bond 2 2     n.v.t. 

Eredivisie   2* 2     n.v.t. 

Eredivisie Play-offs 2 2     n.v.t. 

Eerste Divisie 1 2     n.v.t. 

Eerste Divisie Play-offs 1 2     n.v.t. 
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Tweede divisie     2   18 jaar 

Tweede divisie Play-offs 1 2     18 jaar 

Derde divisie     2   18 jaar 

Derde divisie Play-offs 1 2     18 jaar 

Vierde divisie     2   18 jaar 

Vierde divisie Play-offs 1 2     18 jaar 

Vijfde divisie     2   18 jaar 

Vijfde divisie Play-offs 1 2     18 jaar 

Zesde divisie     2   18 jaar 

Zesde divisie Play-offs 1 2     18 jaar 

Junioren (Aspiranten)     2   18 jaar 

Studenten     2   18 jaar 

Vrouwen     2   18 jaar 
 
* Mits geen BeNe-Leaguecompetitie 
 
Clubscheidsrechters kunnen zich te allen tijde aanmelden als bondsscheidsrechter, hij/zij zal 
dan (wanneer de benodigde opleidingsstappen zijn doorlopen) nog steeds wedstrijden voor 
de club mogen/ kunnen fluiten maar kan daarnaast opgesteld worden in de wedstrijden die 
door de scheidsrechterscommissie van IJshockey Nederland worden aangewezen. 
  
e. Indien bij een U16-competitiewedstrijd naast de aangewezen bondsscheidsrechter maar 
één clubscheidsrechter aanwezig is, zal de wedstrijd wel doorgaan en worden geleid in een 
2-man systeem. Het thuisspelende team wordt een boete van € 50,00 opgelegd. Mocht er 
helemaal geen clubscheidsrechter aanwezig zijn, zal de wedstrijd niet doorgaan. De 
bondsscheidsrechter dient zijn onkostenvergoeding inclusief wedstrijdvergoeding uitbetaald 
te krijgen. Het thuisspelende team wordt een boete van € 50,00 opgelegd. 
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BIJLAGE VIII: VERPLICHTE SPELREGELCURSUS U14-SPELERS 
 
Alle U14-spelers dienen een verplichte cursus (spelregels, fair play & respect), (waarvan het 
cursusmateriaal wordt) verzorgd door IJshockey Nederland, te volgen. De cursus kan lokaal 
- in overleg met de scheidsrechterscommissie - door de club/contractant worden gegeven. 
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BIJLAGE IX: AANGEPASTE SPELREGELS TWEEDE DIVISIE, DERDE DIVISIE, VIERDE 
DIVISIE, VIJFDE DIVISIE EN ZESDE DIVISIE 
 
In de Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie, Vijfde divisie en Zesde divisie zijn body 
checks niet toegestaan. 
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BIJLAGE X: LEEFTIJDSBEPALINGEN EN SPEELGERECHTIGDHEID 
 
Leeftijdsbepaling U19+ seizoen 2020-2021  
a. In de U19 -competitie mag een onbeperkt aantal junioren uitkomen geboren in 2002 (U19) 
of later.  
 
b. In de U19+-competitie mogen op basis van artikel 19 van het sportreglement 
doelverdedigers geboren in 2001 (U20) en 2000 (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 2001 (U20) en 2000 (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. 
 
Leeftijdsbepaling U16 seizoen 2020-2021  
a. In de U16-competitie mag een onbeperkt aantal junioren uitkomen geboren in 2005 (U16) 
of later.  
 
b. In de U16-competitie mogen op basis van artikel 19 van het sportreglement 
doelverdedigers geboren in 2004 (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 
speelgerechtigd zijn.  
 
c. In de U16-competitie mag op basis van artikel 19 van het sportreglement voor maximaal 3 
spelers geboren in 2004 (U17) dispensatie worden aangemeld.  
 
NB 1: Indien een speler geboren in 2004 via het teamregistratieformulier wordt aangemeld, is 
de dispensatie daarmee aangemeld.  
 
NB 2: Spelers geboren in 2004 die via het teamregistratieformulier worden aangemeld voor 
dispensatie mogen alleen in de U16-competitie uitkomen.  
 
d. In de U16-competitie mogen meisjes/vrouwen geboren in 2002 (U19), 2003 (U18) en 2004 
(U17) uitkomen. 
 
Leeftijdsbepaling U14 seizoen 2020-2021  
a. In de U14-competitie mag een onbeperkt aantal junioren uitkomen geboren in 2007 (U14) 
of later.  
 
b. In de U14-competitie mogen op basis van artikel 19 van het sportreglement 
doelverdedigers geboren in 2006 (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.  
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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 2006 (U15) dispensatie worden 
aangemeld.  
 
NB 1: Indien een speler geboren in 2006 via het teamregistratieformulier wordt aangemeld, is 
de dispensatie daarmee aangemeld.  
 
NB 2: Spelers geboren in 2006 die via het teamregistratieformulier worden aangemeld voor 
dispensatie mogen alleen in de U14-competitie uitkomen. 
 
Leeftijdsbepaling U12 seizoen 2020-2021  
a. In de U12-competitie mag een onbeperkt aantal junioren uitkomen geboren in 2009 (U12) 
of later.  
 
b. In de U12-competitie mogen op basis van artikel 19 van het sportreglement 
doelverdedigers geboren in 2008 (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 2008 (U13) dispensatie worden 
aangemeld.  
 
NB 1: Indien een speler geboren in 2008 via het teamregistratieformulier wordt aangemeld, is 
de dispensatie daarmee aangemeld.  
 
NB 2: Spelers geboren in 2008 die via het teamregistratieformulier worden aangemeld voor 
dispensatie mogen alleen in de U12-competitie uitkomen. 
 
Leeftijdsbepaling U10 en U8 seizoen 2020-2021  
a. Bij de U8 mogen junioren uitkomen geboren in 2013 (U8) of later.  
 
b. Bij de U8 mogen tevens junioren uitkomen geboren in 2012 (U9), die in het vorige seizoen 
(seizoen 2019-2020) voor de eerste keer meededen bij de U8 of die dat in het huidige 
seizoen (seizoen 2020-2021) voor de eerste keer doen.  
 
c. Bij de U10 mogen junioren uitkomen geboren in 2011 of later.  
 
d. Bij de U10 mogen tevens junioren uitkomen geboren in 2010 (U11), die in het vorige 
seizoen (seizoen 2019-2020) voor de eerste keer meededen bij de U10 of die dat in het 
huidige seizoen (seizoen 2020-2021) voor de eerste keer doen. 
 
Leeftijdsbepaling Junioren (voorheen Aspiranten) seizoen 2020-2021  
a. In de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie) mag een onbeperkt aantal 
junioren uitkomen geboren in 2004 of later (U17 en jonger).  
 
b. In de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie) mogen op basis van artikel 19 
van het sportreglement doelverdedigers geboren in 2003 (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.  
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c. In de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie) mag op basis van artikel 19 van 
het sportreglement voor maximaal 3 spelers geboren in 2003 (U18) dispensatie worden 
aangevraagd. NB: Het aanmelden van een speler geboren in 2003 via het 
teamregistratieformulier staat gelijk aan het aanvragen van dispensatie. 
 
d. In de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie) mogen meisjes/vrouwen 
geboren in 2002 (U19) uitkomen. 
 
Bepaling ten aanzien van meedoen in andere competities 
a. Clubs (leden of contractanten) die ook met andere teams aan andere competities 
meedoen, moeten de spelers die meedoen aan de juniorencompetitie (voorheen 
aspirantencompetitie) voor aanvang van juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie) 
aanmelden voor deelname aan die juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie). 
 
b. Clubs die ook met andere teams aan andere competities meedoen, kunnen na aanvang 
van de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie) extra spelers voor deelname aan 
de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie) aanmelden, mits het spelers betreft 
die dat seizoen nog niet in een andere competitie uitkwamen. 
 
c. Bij clubs die ook met andere teams aan andere competities meedoen, zijn alleen spelers 
die zijn aangemeld voor deelname aan de juniorencompetitie (voorheen 
aspirantencompetitie), speelgerechtigd om in deze jeugdrecreantencompetitie uit te komen. 
 
d. Bij clubs die ook met andere teams aan andere competities meedoen, zijn spelers die zijn 
aangemeld voor deelname aan de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie), niet 
gerechtigd om voor andere teams in andere competities uit te komen, met uitzondering van 
de situatie die in het volgende lid wordt beschreven. 
 
e. Clubs die ook met andere teams aan andere competities meedoen, mogen maximaal drie 
spelers die zijn aangemeld voor deelname aan de juniorencompetitie (voorheen 
aspirantencompetitie), ook in andere competities laten uitkomen, mits deze spelers daarvoor 
voor 1 december 2019 speciaal zijn aangemeld en mits deze spelers in die andere 
competitie speelgerechtigd zijn op basis van bepalingen die daar gelden. 
 
f. Een speler die op basis van het vorige lid, voor de vierde keer in een andere competitie is 
uitgekomen, mag niet meer in de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie) 
uitkomen. 
 
NB: Tot 1 december 2020 mogen maximaal drie spelers op basis van lid e. uitkomen in 
andere competities zonder dat zij daartoe vooraf zijn aangemeld, maar de spelers die dat 
ook na genoemde datum daadwerkelijk doen, moeten wel voor 1 december 2020 zijn 
aangemeld. 
 
Leeftijdsbepaling Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie, Vijfde en Zesde divisie 
seizoen 2020-2021 
a. In de Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie, Vijfde en Zesde divisie mogen spelers 
geboren in 2004 (U17) of eerder (!) uitkomen. 
 
b. In de Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie, Vijfde divisie en Zesde divisie mogen 
doelverdedigers in alle leeftijdscategorieën uitkomen. 
 
Speelgerechtigdheid Vrouwencompetitie 
Deelname aan de Vrouwencompetitie staat open voor alle personen van het vrouwelijke 
geslacht. Deelnemers aan deze competitie zijn vrij om ook in andere competities uit te 
komen, onder de voorwaarden zoals die voor de betreffende competities gelden. Vrouwen 
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die in de U19+-competitie uitkomen voor het nationale vrouwenteam zijn gerechtigd ook in 
de U19+-competitie voor een clubteam uit te komen, met inachtneming van de overige 
artikelen uit (de bijlage van) het sportreglement. 
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BIJLAGE XI: AANGEPASTE SPELREGELS U12 3 OP 3 TOERNOOIVORM 

Speelveld 
a. Twee U12-wedstrijden 3 op 3 worden gelijktijdig op dezelfde ijsvlakte gespeeld. Beide 
wedstrijden worden in de breedte op een derde van de ijsvlakte gespeeld. Het middenvak 
blijft leeg.  

b. Op beide blauwe lijnen dient een afscheiding te zijn aangebracht. Hiervoor gelden de 
volgende criteria: 
- de afscheiding dient een over het ijs glijdende puck tegen te houden;  
- de afscheiding dient zodanig geconstrueerd te zijn dat het verschuiven wordt beperkt;  
- aan de afscheiding mogen geen uitstekende onderdelen zitten die de veiligheid van de 
spelers in gevaar kunnen brengen.  

c. De competitiecommissie behoudt het recht een afscheiding om veiligheidsredenen te 
verbieden.  

d. Aan beide speelvelden dienen twee banken geplaatst te worden (beide teams een bank).  

e. Beide doelen worden tegenover elkaar geplaatst. De doelen worden op de beide cirkels 

geplaatst. De cirkellijn geldt als doellijn.  

Teamsamenstelling 
Gedurende het spel mogen van een U12-team niet meer dan drie spelers en één 
doelverdediger zich tegelijk op het speelveld bevinden.  

Speeltijd 
a. Beide wedstrijden worden gelijktijdig gespeeld.  

b. Tijdens een toernooitje met drie clubs (zes teams) worden zes wedstrijden gespeeld 
volgens het volgende schema: 
Wedstrijdtijd 1 
1A - 2A en 1B - 2B 
Wedstrijdtijd 2  
3A - 2A en 3B - 2B 
Wedstrijdtijd 3 
1A - 3A en 1B - 3B 
Wedstrijdtijd 4 
1A - 2A en 1B - 2B 
Wedstrijdtijd 5  
3A - 2A en 3B - 2B 
Wedstrijdtijd 6 
1A - 3A en 1B - 3B 

c. Deze wedstrijdjes duren 16 minuten doorlopende tijd ('vuile tijd').  

d. Wisselsignaal 
Om de 60 seconden klinkt een wisselsignaal. Het spel stopt niet.  

Straffen 
a. Bij een overtreding aangegeven door de scheidsrechter, zal aan de speler waarbij de 
overtreding is begaan een zogenoemde break away penalty shot worden toegewezen.  
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b. Een speler die een game misconduct ontvangt zal automatisch geschorst worden voor de 
volgende wedstrijd. 
 
c. Een speler die een match penalty ontvangt zal automatisch geschorst worden voor het 
restant van de toernooidag.  
 
d. Schreeuwen, vloeken of klagen bij de scheidsrechter zal direct worden bestraft met een 10 
minuten misconduct. De speler mag niet meer spelen in de betreffende wedstrijd. 
 
e. Een team dat na het wisselsignaal de puck aanraakt wordt bestraft met een penalty shot 
break away tegen. 

Overige afwijkende spelregels 
a. Bij U12 3 op 3 wedstrijden zijn bodychecks niet toegestaan. Een bodycheck wordt bestraft 
zoals beschreven onder Straffen. Body contact is wel toegestaan. 

b. Bij U12 3 op 3 wedstrijden zijn slapshots niet toegestaan. In het geval van een slapshot 
fluit de scheidsrechter af en legt hij de betreffende speler uit dat een slapshot niet is 
toegestaan. Indien dezelfde speler voor de tweede keer in de wedstrijd een slapshot geeft, 
wordt dat bestraft zoals beschreven onder Straffen.  

c. Bij U12 3 op 3 wedstrijden worden face-offs uitsluitend genomen bij aanvang van de 
wedstrijd en na een blessureonderbreking. De face-off wordt genomen op de denkbeeldige 
middellijn.  

d. Indien bij een U12 3 op 3 wedstrijd een doelpunt wordt gescoord wordt het spel hervat 
doordat de scheidsrechter de puck (over het ijs) in één van de twee hoeken aan de korte 
zijde van het betreffende doel werpt.  

e. Indien bij een U12 3 op 3 wedstrijd de scheidsrechter affluit omdat de doelverdediger de 
puck vasthoudt, wordt het spel hervat doordat de scheidsrechter de puck (over het ijs) in één 

van de twee hoeken aan de korte zijde van het betreffende doel werpt.  

NB 
Bij een U12 3 op 3 wedstrijd moeten de doelverdedigers worden aangespoord om binnen 
drie seconden de puck zelf weer in het spel te brengen.  

f. Indien bij een U12 3 op 3 wedstrijd de scheidsrechter affluit vanwege een overtreding, 
wordt het spel hervat met een zogenaamde break away penalty shot.  

g. Bij een U12 3 op 3 wedstrijd worden doelpunten niet bijgehouden op het scorebord.  
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BIJLAGE XII: AANGEPASTE SPELREGELS U10 en U8 
 
Speelveld 
a. U10- en U8-wedstrijden worden gelijktijdig op dezelfde ijsvlakte gespeeld. U8-ijshockey 
wordt in de breedte op een derde van de ijsvlakte gespeeld. U10-ijshockey wordt in de lengte 
op twee derde van de ijsvlakte gespeeld.  
 
b. Op de denkbeeldige lijn (op 21.32 m vanaf de korte boarding en op 1.5 m afstand van de 
blauwe lijn) tussen het U8-speelveld en het U10-speelveld dient een afscheiding te zijn 
aangebracht. Hiervoor gelden de volgende criteria:  
- de afscheiding dient een over het ijs glijdende puck tegen te houden;  
- de afscheiding dient zodanig geconstrueerd te zijn dat het verschuiven wordt beperkt;  
- aan de afscheiding mogen geen uitstekende onderdelen zitten die de veiligheid van de 
spelers in gevaar kunnen brengen.  
 
c. De competitiecommissie behoudt het recht een afscheiding om veiligheidsredenen te 
verbieden.  
 
d. In het U8-speelveld dienen op het ijs tegen de reguliere boarding aan de korte zijde van 
de ijsbaan twee spelersbanken te worden geplaatst. 
 
e. U10 maakt gebruik van de reguliere spelersbanken.  
 
f. Bij U8-ijshockey dient tussen de achterkant van het doel en de boarding een strook van 
één meter ijs open te zijn. Het midden van het doel staat op de lengte-as die het speelveld in 
twee gelijke helften verdeelt. Bij U8-ijshockey is het doel 130 cm breed en 90 cm hoog 
binnenkant paal gemeten.  
 
g. Bij U10-ijshockey wordt op een fictieve doellijn op 2.5 meter van de blauwe lijn één van de 
doelen geplaatst. Het andere doel wordt op de reguliere plaats op de reguliere doellijn 
geplaatst. Het midden van de doelen staat op de lengte-as die het speelveld in twee gelijke 
helften verdeelt. Bij U10-ijshockey worden reguliere ijshockeydoelen gebruikt. 
 
Teamsamenstelling  
a. Gedurende het spel mogen van een U8-team niet meer dan vijf spelers - vier veldspelers 
en één doelverdediger - zich tegelijk op het speelveld bevinden.  
 
b. Gedurende het spel mogen van een U10-team niet meer dan zes spelers - vijf veldspelers 
en één doelverdediger - zich tegelijk op het speelveld bevinden.  
 
Speeltijd  
a. U10- en U8-wedstrijden worden gelijktijdig gespeeld.  
 
b. Tijdens een toernooitje met drie clubs worden zes wedstrijdjes gespeeld volgens het 
volgende schema:  
team A vs team B  
team C vs team B  
team C vs team A  
team B vs team A  
team B vs team C  
team A vs team C 
 
c. Deze wedstrijdjes duren 15 minuten doorlopende tijd ('vuile tijd').  
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Wisselsignaal  
Om de 90 seconden klinkt een wisselsignaal. 10 Seconden na het wisselsignaal wordt een 
face-off genomen op de fictieve middenlijn van het speelveld. Indien binnen 15 seconden 
voor het verstrijken van de 90 seconden een spelonderbreking plaatsvindt bij de U10, dient 
het wisselsignaal direct te klinken. 
 
Straffen  
a. In het geval van overtreding van de spelregels is bij U10, met uitzondering van de situatie 
zoals in lid b beschreven, het volgende van toepassing:  
- de bestrafte U10-speler wordt naar de strafbank verwezen;  
- de straf geldt voor de lopende shift (= de speeltijd tussen twee wisselsignalen);  
- het team van de bestrafte speler speelt in numerieke minderheid;  
- wanneer een tegendoelpunt wordt gescoord, mag de speler weer deelnemen aan het spel;  
- de teamleiding dient na afloop van de straf aan de betreffende speler uit te leggen 
waarvoor de straf werd opgelegd.  
 
b. Indien een U10-speler binnen 15 seconden voor het einde van een shift of tijdens het 
wisselen wordt bestraft, is het volgende van toepassing:  
- de bestrafte U10-speler wordt naar de strafbank verwezen;  
- de straf geldt voor de komende shift (= de speeltijd tussen twee spelerswissels);  
- het team van de bestrafte speler speelt op normale sterkte (de straf van de U10-speler 
wordt dus een persoonlijke straf);  
- aangezien er geen numerieke minderheid door de straf ontstaat, blijft de speler op de 
strafbank wanneer een tegendoelpunt wordt gescoord;  
- de teamleiding dient na afloop van de straf aan de betreffende speler uit te leggen 
waarvoor de straf werd opgelegd.  
 
c. Bij U10 worden straffen niet op het scorebord vermeld.  
 
Overige afwijkende spelregels  
a. Bij U10 en U8 zijn bodychecks niet toegestaan. Een bodycheck wordt bestraft zoals 
beschreven onder Straffen.  
 
b. Bij U10 en U8 zijn slapshots niet toegestaan. In het geval van een slapshot fluit de 
scheidsrechter af en legt hij de betreffende speler uit dat een slapshot niet is toegestaan. 
Indien dezelfde speler voor de tweede keer in de wedstrijd een slapshot geeft, wordt dat 
bestraft zoals beschreven onder Straffen.  
 
c. Bij U10 en U8 zijn de icing- en off-side-spelregel niet van toepassing.  
 
d. Bij U10 en U8 worden de face-offs bij aanvang van de wedstrijd, na een wissel en na een 
doelpunt, genomen op de denkbeeldige middellijn. 
 
e. Indien bij U10 en U8 de scheidsrechter affluit omdat de doelverdediger de puck vasthoudt, 
wordt het spel hervat doordat de scheidsrechter de puck (over het ijs) in één van de twee 
hoeken aan de korte zijde van het betreffende doel werpt. 
 
NB 
Ook bij U10 en U8 moeten de doelverdedigers worden aangespoord om binnen drie 
seconden de puck zelf weer in het spel te brengen. 
 
f. Indien bij U10 de scheidsrechter affluit vanwege een overtreding, wordt het spel hervat 
doordat de scheidsrechter de puck (over het ijs) in één van de twee hoeken aan de korte 
zijde van het bestrafte team werpt. 
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g. Bij U8 worden doelpunten niet bijgehouden op het scorebord. 
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BIJLAGE XIII: 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 
ontwikkeld 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 lichamelijk 
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.  
 
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 
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BIJLAGE XIV: ICING-REGEL 
 
De zogenaamde hybride-icing, zoals die in spelregel 65 in het officiële spelregelboek is 
opgenomen, wordt enkel toegepast in de BeNe-League, eredivisie, eerste divisie, U19+-
competitie en U16-competitie. Voor alle overige divisies is onderstaande regel van 
toepassing: 

Indien, een speler van een team, dat met een gelijk aantal of meer spelers op het ijs staat 
dan de tegenstander, de puck schiet, met de hand speelt, of doet afwijken vanaf zijn eigen 
helft van het speelveld over de doellijn (maar niet tussen de doelpalen) van het andere team, 
zal het spel worden onderbroken en is er sprake van icing. Bij icing mogen in de 
vrouwencompetitie, U14-competitie en U12-competitie in afwijking van spelregel 93 in het 
officiële spelregelboek wel spelers wisselen. 
 
Met ingang van het seizoen 2019-2020 mogen bij icing spelers in de U16-competitie ook niet 
meer wisselen. Dus bij U16-competitie, U19+-competitie, eerste divisie en eredivisie geldt: 
Hybride-icing en niet wisselen van spelers door het team dat icing schiet. 
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BIJLAGE XV: BIJZONDERE WEDSTRIJDEN 
 
a. Het seizoen wordt geopend met de wedstrijd om de Ron Berteling Schaal. De wedstrijd 
om de Ron Berteling Schaal is één allesbeslissende wedstrijd tussen landskampioen en de 
winnaar van de beker van het seizoen daarvoor. De wedstrijd wordt gespeeld bij de 
bekerwinnaar. Mocht één team beide titels in de wacht hebben gesleept, dan wordt de strijd 
om de Ron Berteling Schaal gespeeld bij de verliezend bekerfinalist.  
IJshockey Nederland kan, onder nader te bepalen voorwaarden, de organisatie van deze 
wedstrijd aan derden uitbesteden.  
 
b. De bekerfinale wordt gespeeld in een stadion dat wordt aangewezen door het bestuur van 
IJshockey Nederland. De bekerfinale wordt in één allesbeslissende wedstrijd gespeeld. Alle 
revenuen van de bekerfinale komen ten gunste van IJshockey Nederland.  
 
c. IJshockey Nederland heeft ook de mogelijkheid om wedstrijden te promotie van de 
ijshockeysport te organiseren. Dit kunnen onder andere demonstratiewedstrijden of een All 
Star game betreffen. IJshockey Nederland kan, onder nader te bepalen voorwaarden, de 
organisatie van deze wedstrijd(en) aan derden uitbesteden.   
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BIJLAGE XVI: WEDSTRIJDVERPLAATSINGEN 
 
Indien wijzigingen in competitieschema’s moeten worden aangebracht (na 1 oktober of 14 
dagen na definitieve vaststelling van het competitieschema) en anders dan i.v.m. weers- 
en/of “droeve” omstandigheden, worden de volgende procedures strikt in acht genomen bij 
het niet doorgaan van wedstrijden: 
 
1. Bij een verplaatsing van een wedstrijd, die meer dan één week voorafgaande aan een 

wedstrijd plaatsvindt: 
- 5-0 verlies (tenzij er binnen 14 dagen een alternatief gevonden wordt, dat 

goedkeuring kan dragen van beide teams) 
- € 50,00 administratiekosten, te voldoen aan IJshockey Nederland 

 
2. Bij afzegging van een wedstrijd binnen 1 week maar langer dan 24 uur voor aanvang van 

de wedstrijd, tenzij beide clubs een alternatief hebben op moment van afzeggen: 
- 5-0 verlies 
- boete van € 200,00 te voldoen aan IJshockey Nederland 
- niet opnieuw plannen 
- € 50,00 administratiekosten, te voldoen aan IJshockey Nederland (ook in het geval 

van een alternatief) 
 
3. Bij afzegging van een wedstrijd binnen 24 uur voor aanvang van de wedstrijd: 

- 5-0 verlies 
- € 50,00 administratiekosten, te voldoen aan IJshockey Nederland 
- boete van € 500,00 te voldoen aan IJshockey Nederland 
- niet opnieuw plannen 

 
4. Indien een wedstrijd niet gespeeld kan worden door ijsgebrek bij de thuisclub, moet door 

de thuisclub uitgeweken worden naar een andere ijsbaan. Indien het niet mogelijk is om 
de wedstrijd op een andere ijsbaan te plannen:  
- verliest het thuisteam de wedstrijd met 5-0 en  
- ontvangt de thuisclub een boete van € 500,00 te voldoen aan IJshockey Nederland. 

 
5. Indien een wedstrijd wordt afgezegd meer dan een week voorafgaande aan een wedstrijd 

en deze wedstrijd niet opnieuw kan worden gepland,  
- verliest het team dat de wedstrijd heeft afgezegd de wedstrijd met 5-0,  
- worden de betreffende club € 50,00 administratiekosten, te voldoen aan IJshockey 

Nederland, in rekening gebracht en  
- ontvangt de betreffende club een boete van € 500,00 te voldoen aan IJshockey 

Nederland. 
  

Tevens kan de competitiecommissie, de omstandigheden afwegende, conform het 
sportreglement additionele sancties opleggen. 
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BIJLAGE XVII: GEEN DOORGANG WEDSTRIJD 3 COVID-19 POSITIEVE TESTEN EN 
LOCKDOWN REGIONAAL OF LOKAAL 
 
- In het geval 3 of meer sporters van een team positief op het virus worden getest, dan 
gelden allereerst de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. De GGD 
verzorgt het bron- en contactonderzoek. Het team van de betreffende spelers krijgt een 
speelverbod voor 10 dagen vanaf het moment dat bij de derde speler het coronavirus is 
geconstateerd. De wedstrijden van het betreffende team worden afgelast en niet meer 
ingepland. Na 10 dagen speelverbod wordt samen met de competitiecommissie hervatting 
besproken. 
IJshockey Nederland kan beslissen om het betreffende team uit de competitie te halen. Alle 
uitslagen van de wedstrijden die door dit team zijn gespeeld worden in dat geval uit de 
standenlijst gehaald. 
 
- In het geval van een lokale of regionale lockdown worden de thuis- en uitwedstrijden van de 
betreffende clubs afgelast en niet meer ingepland. Voor afhandeling van de betreffende 
wedstrijd(en) verwijzen we naar artikel 4 van het sportreglement. 
IJshockey Nederland kan beslissen om de betreffende teams uit de competitie te halen. Alle 
uitslagen van de wedstrijden die door de teams van de betreffende clubs zijn gespeeld 
worden in dat geval uit de standenlijsten gehaald. 
 
- Indien het opnieuw vaststellen van een competitiewedstrijd om reden van 3 op COVID-19 
positief geteste sporters of lokale / regionale lockdown niet mogelijk is, zal de uitslag van de 
eerstvolgende te spelen competitiewedstrijd of wanneer dit niet mogelijk is, de uitslag van de 
al eerder gespeelde competitiewedstrijd tussen de beide teams in de betreffende competitie 
dubbeltellen.  
 
NB: Bij een 1,5 competitie wordt het onderling resultaat van alle eerder gespeelde 
wedstrijden bepalend. 
 
- Indien bij een dubbele competitie de tweede wedstrijd als gevolg van COVID-19 ook geen 
doorgang kan vinden, zullen beide wedstrijden door de competitiecommissie op basis van 
artikel 4 van het sportreglement worden afgedaan. 
  
- Indien het opnieuw vaststellen van een play-offwedstrijd om reden van 3 op COVID-19 
positief geteste sporters of lokale / regionale lockdown niet mogelijk is, zal de uitslag van de 
eerstvolgende te spelen play-offwedstrijd of wanneer dit niet mogelijk is, de uitslag van de als 
eerste eerder gespeelde play-offwedstrijd tussen de beide teams in de betreffende 
competitie dubbeltellen. 
 
- Als gevolg van een regionale of lokale lockdown of een te groot aantal positief geteste 
spelers/begeleiders is het toegestaan dat een team zich - zonder dat daarvoor een boete 
wordt opgelegd - vrijwillig uit de competitie terugtrekt. 
 
- Indien een team zich terugtrekt uit een competitie als gevolg van COVID-19 zullen 
resultaten behaald tegen dat team niet meetellen. 
 
- Indien een club besluit om een wedstrijd of wedstrijden niet te spelen als gevolg van 
COVID-19 dient de onderstaande procedure te worden gevolgd: 
1) Indien het besluit wordt genomen tussen maandag en vrijdag tot 17:00 uur informeert de 
betreffende club direct de competitiecommissie (via competitie@ijshockeynederland.nl) over 
het besluit dat een team of teams niet gaat/gaan spelen met een onderbouwing van dit 
besluit. 
2) Indien het besluit wordt genomen op vrijdag na 17:00 uur of in het weekend informeert de 
betreffende club direct de tegenstander(s) en de betreffende competitieleider(s) per telefoon 

mailto:competitie@ijshockeynederland.nl
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en per mail over het besluit dat een team of teams niet gaat/gaan spelen met een 
onderbouwing van dit besluit. 
Voor afhandeling van de betreffende wedstrijd(en) verwijzen we naar artikel 4 van het 
sportreglement. 
 
- Indien een competitiewedstrijd om andere redenen dan als gevolg van COVID-19 geen 
doorgang vindt, verwijzen we voor de afdoening van wedstrijden naar artikel 4 van het 
sportreglement. 

 



IJshockey Nederland 
Bijlage bij het sportreglement 

seizoen 2020-2021 
30 

BIJLAGE XVIII: AFGELASTEN COMPETITIES 
 
- Mocht als gevolg van een landelijke of regionale lockdown naar het oordeel van de 
competitiecommissie in een competitie onvoldoende wedstrijden gespeeld kunnen worden of 
teveel teams zich (moeten) terugtrekken uit een competitie, zal de competitiecommissie op 
basis van artikel 26  lid a en lid b van het sportreglement de competitiekalender aanpassen.  
 
- Mocht 50% of meer van het totaal aantal oorspronkelijk vastgestelde wedstrijden zijn 
gespeeld, zal op een later tijdstip, echter voor aanvang van het seizoen 2021-2022 en 
uiterlijk voor 21 september 2021 een play-offronde worden ingepland om alsnog de 
kampioenen/winnaars van het seizoen 2020-2021 te kunnen bepalen. Teams die zich 
hebben teruggetrokken uit een competitie, komen niet in aanmerking voor deelname aan de 
play-offronde.  
  

Het format van deze play-offronde wordt door de competitiecommissie bepaald. 

 

Rangschikking play-offronde 

a. De rangschikking van de teams die zich plaatsen voor deze uitgestelde play-offronde 

wordt gebaseerd op basis van het aantal behaalde percentage wedstrijdpunten in 

daadwerkelijk gespeelde wedstrijden tegen teams die niet zijn teruggetrokken uit de 

competitie, waarbij het team met de meeste percentage wedstrijdpunten de hoogste 

rangschikking krijgt het team met de meeste percentage wedstrijdpunten op één na de 

volgende rangschikking enzovoort.  

 

b. Bij een gelijk aantal percentage wedstrijdpunten van twee of meerdere teams wordt de 

eindrangschikking bepaald door de volgende regels: 

1. Indien twee of meer teams met een gelijk aantal percentage wedstrijdpunten eindigen, 

wordt de volgorde van de rangschikking bepaald door de behaalde wedstrijdpunten in de 

wedstrijden die deze teams onderling tegen elkaar speelden. 

2. Indien ook dan een gelijke stand tussen die teams blijft bestaan, bepaalt het onderlinge 

doelsaldo de volgorde van de rangschikking. In dit geval wordt het aantal doelpunten tegen 

in de onderlinge wedstrijden afgetrokken van het aantal doelpunten gescoord in de 

onderlinge wedstrijden. Het team met een groter positief saldo of een kleiner negatief saldo 

krijgt de hogere rangschikking. 

3. Indien ook dan een gelijke stand tussen die teams blijft bestaan, krijgt het team met het 

meeste aantal gescoorde doelpunten in de onderlinge wedstrijden de hogere rangschikking. 

4. Indien ook dan een gelijke stand tussen die teams blijft bestaan, bepaalt het doelsaldo van 

alle gespeelde wedstrijden de volgorde van de rangschikking. In dit geval wordt het aantal 

doelpunten tegen in alle gespeelde wedstrijden afgetrokken van het aantal doelpunten 

gescoord in alle gespeelde wedstrijden. Het team met een groter positief saldo of een kleiner 

negatief saldo krijgt de hogere rangschikking.  

5. Indien ook dan een gelijke stand tussen die teams blijft bestaan, krijgt het team met het 

meeste aantal gescoorde doelpunten in alle wedstrijden de hogere rangschikking.  

6. Indien ook dan een gelijke stand tussen twee teams blijft bestaan en de rangschikking zal 

een allesbeslissende wedstrijd worden gespeeld, bij voorkeur op neutraal ijs, maar de 

competitiecommissie kan ook besluiten deze wedstrijd op de thuisijsbaan van één van de 

betrokken teams in te plannen.  

 

- Mocht 49% of minder van het totaal aantal oorspronkelijk vastgestelde wedstrijden zijn 

gespeeld, dan komt er een abrupt einde aan de competities en wordt het seizoen nietig 
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verklaard. In het geval van 49% of minder aantal gespeelde wedstrijden zal geen 

kampioen/winnaar worden toegekend. 

 

- In het geval van een niet nietig verklaard seizoen zullen de nummers 1 en 2 van de eerste 

divisie van het seizoen 2019-2020 in de bekercompetitie 2021-2022 deelnemen.  
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BIJLAGE XIX: VERWERKING (REGLEMENTAIRE) UITSLAGEN IN DE STAND EN DE 
INDIVIDUELE SPELERSSTATISTIEKEN 

 
Basisregels (gebaseerd op het ‘eerlijkheidsprincipe’): 
-  Game Misconduct Penalties en Match Penalties worden altijd verwerkt. 
-  Als een wedstrijd is gespeeld, maar achteraf een reglementaire uitslag heeft gekregen 
 - worden de straffen van beide teams verwerkt, 
 - worden de goals en assists van het winnende team verwerkt,  
 - worden de goals en assists van het verliezende team niet verwerkt. 
 

SITUATIE BIJZONDERHEDEN BESLISSING VERWERKEN 
IN DE STAND 

GOALS/ASSISTS 
VERWERKEN  

STRAFFEN 
VERWERKEN 

normaal 
gespeeld 

geen n.v.t. ja ja ja 

  wedstrijd telt dubbel ja, dubbel ja, enkel ja, enkel 

 onrechtmatigheden pas 
na afloop bekend 

5-0, X-0, 0-5 of 0-X 
regl. (1) 

ja (2) alleen winnaar (4) ja (4) 

 0-0 reglementair ja (2) nee ja (4) 

wedstrijd 
gestaakt 
na 40:00 

ongeregeldheden 5-0, X-0, 0-5 of 0-X 
regl. (1) 

ja (2) alleen winnaar (4) ja (4) 

 0-0 reglementair ja (2) nee ja (4) 

  tussenstand = 
eindstand 

ja (3) ja ja 

 team weigert verder te 
spelen 

0-5 of 0-X 
reglementair (1) 

ja (2) alleen winnaar (4) ja (4) 

 te weinig spelers door 
straffen of blessures 

0-5 of 0-X 
reglementair (1) 

ja (2) alleen winnaar (4) ja (4) 

 overmacht tussenstand = 
eindstand 

ja (3) ja ja 

wedstrijd 
gestaakt voor 
40:00 

ongeregeldheden 5-0, X-0, 0-5 of 0-X 
regl. (1) 

ja (2) alleen winnaar (4) ja (4) 

 0-0 reglementair ja (2) nee ja (4) 

 tussenstand = 
eindstand 

ja (3) ja ja 

 team weigert verder te 
spelen 

0-5 of 0-X 
reglementair (1) 

ja (2) alleen winnaar (4) ja (4) 

 te weinig spelers door 
straffen of blessures 

0-5 of 0-X 
reglementair (1) 

ja (2) alleen winnaar (4) ja (4) 

 overmacht opnieuw gespeeld nee nee alleen GM en MP 

  5-0, X-0, 0-5 of 0-X 
regl. (1) 

ja (2) alleen winnaar (4) ja (4) 

  0-0 reglementair ja (2) ja ja (4) 

wedstrijd (uiteindelijk) niet gespeeld 5-0, 0-5 of 0-0 
reglementair  

ja (2) n.v.t. n.v.t. 

 

 (1) X = doelsaldo wanneer doelsaldo in de wedstrijd groter is dan 5 
 (2) reglementaire uitslag 
 (3) tussenstand als eindstand 
 (4) werkelijke goals, assists en straffen 
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BIJLAGE XX: SPELREGELBOEK NEDERLANDSE VERTALING 
 
Het spelregelboek Nederlandse vertaling 2018-2022 wijkt met ingang van het seizoen 2019-
2020 op een aantal spelregels af van het 2018-2022 IIHF Rule Book. 
 


