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Agenda

• Gesprekken BNL teams

• Afspraken die stonden

• Switchen tussen BNL en Ere/eerste divisie

• Transfer deadline voorstel

• Noodscenario’s Corona

• Mededelingen

• Vragen



BeNeLeague teams
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

•Competitie

•Play Offs

BNL

Verantwoordelijk 
voor

•Bekercompetitie

•Final 4 (Finale)?

IJNL

Verantwoordelijk 
voor



Indeling teams

Poule A

1. Yeti's Breda

2. Red Eagles 's-Hertogenbosch 

3. Dordrecht Lions 

4. Eindhoven Kemphanen

5. Smoke Eaters Geleen 

6. Nijmegen Devils

7. Tilburg Trappers

Poule B

1. Amsterdam Tigers

2. Hijs Hokij Den Haag 

3. GIJS Groningen

4. UNIS Flyers Heerenveen 

5. OrangeGas Capitals Leeuwarden

6. IJCU Dragons Utrecht 

7. Zoetermeer Panters



Voor competitie Eredivisie Eerste divisie Play Offs Eredivisie

7 teams Noord- 7 Teams Zuid

•Halve competitie

•1 wedstrijd uit of thuis

•6 wedstrijden

Nummers 1 tm 4 plaatsen zich 

voor Eredivisie

Nummer 5, 6, 7 plaatsen zich 

voor 1e divisie 

Competitieopzet 2021-2022
Eredivisie/Eerste divisie

Evenwicht in wedstrijden en sterkte

8 Teams

• Enkele competitie

•2 wedstrijd uit en thuis

•14 wedstrijden

•Cumulatief 20 wedstrijden

Nummers 1 tm 4 plaatsen zich 

voor Play Offs

6 Teams

• 1 ½  competitie

•3 wedstrijd uit en/of thuis

•15 wedstrijden

•Cumulatief 21 wedstrijden

4 Teams

• Halve finale

•Best of three

•2 (3) wedstrijden

•Cumulatief 22 (23) wedstrijden

•Finale

•Best of Three

•Cumulatief 24 (26) wedstrijden

Kampioen plaatst zich voor 

Bekercompetitie

2021-2022



Voor competitie Eredivisie Nacompetitie (Eerste divisie) Play Offs Eredivisie

Kampioen vorig seizoen speelt in

bekercompetitie

7(6) teams Noord- 7(6)Teams Zuid

•Halve competitie

•1 wedstrijd uit of thuis

•6 (5) wedstrijden

Nummers 1 tm 4(3)plaatsen zich 

voor Eredivisie (8 teams)

Nummers (4)5, 6, 7 plaatsen zich 

voor 1e divisie  (6 teams)

Competitieopzet 
2021-2022 en 2022-2023

Eredivisie/Eerste divisie

Evenwicht in aantal wedstrijden en sterkte

8 Teams

• Enkele competitie

•2 wedstrijd uit en thuis

•14 wedstrijden

•Cumulatief 20 wedstrijden

Nummers 1 tm 4 plaatsen zich 

voor Play Offs

6 Teams

• 1 ½  competitie

•3 wedstrijd uit en/of thuis

•15 wedstrijden

•Cumulatief 21 wedstrijden

4 Teams

• Halve finale

•Best of three

•2 (3) wedstrijden

•Cumulatief 22 (23) wedstrijden

•Finale

•Best of three

•Cumulatief 24 (26) wedstrijden

Kampioen plaatst zich voor 

Bekercompetitie opvolgend seizoen



Bekercompetitie 2022-2023
Topijshockey in Nederland
Aansluiting Eredivisie - BNL

Voorronde wordt gespeeld met 5(4) 

BNL teams en winnaar (finalisten) 

Eredivisie voorgaand seizoen

• 2 poules van 3 teams

• enkele competitie

• 4 wedstrijden

VOORRONDE BEKER

1 2

4 3

5 6

A B

Kruis finales Finale

#1 vs #4

#2 vs #3

Best of 2 (3)

Alles beslissende wedstrijd

2e zondag van januari



ROADMAP
Stabiliteit en ambitie hand in hand

1

2

3

4

2021-2022
BNL

- Beker

- Competitie

- Play offs

- Finale (Final 4)?

Eredivisie

- Noord - Zuid

- Eredivisie – 1e divisie

- Eredivisie Play offs

- 1e divisie competitie

- Eredivisie 20 wedstrijden 

+PO 

- 1e divisie 21 wedstrijden

2022-2023

BNL

- Beker

- Competitie

- Play offs

- Finale (Final 4)

Eredivisie

- Beker (Kampioen 20/21)

- Noord - Zuid

- Eredivisie – 1e divisie

- Eredivisie Play offs

- 1e divisie competitie

- Eredivisie 20 wedstrijden +PO (excl. 

Beker)

- 1e divisie 21 wedstrijden (excl. Beker)

2024-2025

B(NL) A

- Beker 

- Competitie

- Play offs

- Promotie/Degradatie

B(NL) B

- Noord - Zuid

- Kruis Finale

- Promotie/Degradatie

2023-2024

BNL

- Beker

- Competitie

- Play offs

- Finale (Final 4)

Eredivisie

- Beker (Kampioen 20/21)

- Noord - Zuid

- Eredivisie – 1e divisie

- Eredivisie Play offs

- 1e divisie competitie

- Eredivisie 20 wedstrijden +PO 

(excl. Beker)

- 1e divisie 21 wedstrijden (excl. 

Beker)

5

2025-2026
B(NL) A

- Beker 

- Competitie

- Play offs

- Promotie/Degradatie

B(NL) B

- Noord - Zuid

- Kruis Finale

- Promotie/Degradatie



Top competities Nederland/België
2024-2025

Promotie

Degradatie

Taskforce opzetten om 
juiste format vorm te 

geven.

B(NL) BB(NL) ABeker

Competitie

Noord

Competitie

Play Offs

Competitie

Zuid

Kruisfinales

Geen 2 teams in 1 
competitie.

Wel toekomst divisie

Nacompetitie



Stabiliteit en ambitie hand in hand

• Visie per vereniging

• Certificering
• Geen verplichting

• Wel een advies

• Gezonder worden van de sport. Kwantiteit en kwaliteit

• Ondersteuning waar nodig
• Gericht op de behoefte

• Eigen regie

• Gekoppeld aan Opleidingsvergoeding

• Jeugdbeleid vanaf seizoen 2022-2023

• Toetsing 2021-2022



• Jeugdbeleid (criteria)
• Beleidsplan

• Meerjaren (visie)- en jaarplan (concept  JNL)

• Uitvoering

• Werving en behoud
• Aantal jeugdleden

• Activiteiten

• Wervingscoördinator (team)

• Accommodatie
• On ice activiteiten

• Off ice activiteiten

• Kaderbeleid
• Gediplomeerde coaches

• Technisch coördinator

• Scheidsrechterszaken
• Coördinator

• Begeleider

• Arbitrage plan

• Talenten in IJNL programma

• Veilig sportklimaat
• Vertrouwenspersoon

• Marketing en communicatie
• Website

• Social media

Projectplan 

Vitale 

Vereniging

Waarom?

• Gezonder worden van de sport, 

groei

• Jeugd heeft de toekomst

• Gerichtere ondersteuning



Stabiliteit en ambitie hand in hand

• Opleidingsvergoedingen

• Uitsluitend bij meespelen/overgang naar BNL of OL

• Overgang niet verbieden

• Voorkomen leeg(k)loop

• Belonen van de club die de speler heeft opgeleid. Er is nu geen enkele vergoeding als spelers 
weg gaan

• Bewaken, stimuleren clubcultuur
• Leeftijd

• Bedragen

• Koppelen aan certificering

• Nationale transfers

• Vanaf seizoen 2022-2023



jaar

11 1 Eindhoven €        111,11 1 Eindhoven €         111,11 1 Eindhoven €      125,00 1 Eindhoven €        90,91 

12 1 Eindhoven €        111,11 1 Eindhoven €         111,11 1 Eindhoven €      125,00 1 Eindhoven €        90,91 

13 1 Eindhoven €        111,11 1 Eindhoven €         111,11 1 Eindhoven €      125,00 1 Eindhoven €        90,91 

14 1 Den Bosch €        111,11 1 Tilburg €                 - 1 Tilburg €      125,00 1 Tilburg €        90,91 

15 1 Den Bosch €        111,11 1 Tilburg €                 - 1 Tilburg €      125,00 1 Tilburg €        90,91 

16 1 Den Bosch €        111,11 1 Tilburg €                 - 1 Tilburg €      125,00 1 Tilburg €        90,91 

17 1 Den Bosch €        111,11 1 Tilburg €                 - 1 Tilburg €      125,00 1 Tilburg €        90,91 

18 1 Den Bosch €        111,11 1 Tilburg €                 - 1 Tilburg €      125,00 1 Tilburg €        90,91 

19 1 Den Bosch €        111,11 1 Tilburg €                 - Tilburg €   1.500,00 1 Tilburg €        90,91 

20 Tilburg €    1.500,00 Tilburg €     1.500,00 1 Tilburg €        90,91 

21 9 9 8 1 Tilburg €        90,91 

22 Den Haag €   1.500,00 

23 11

IJNL €        500,00 IJNL €         500,00 IJNL €      500,00 IJNL €      500,00 

Den Bosch €        666,67 Tilburg Jeugd €        666,67 Tilburg Jeugd €      625,00 Tilburg €      727,27 

Eindhoven €        333,33 Eindhoven €         333,33 Eindhoven €      375,00 Eindhoven €      272,73 

Nationale transfers vanaf seizoen 2022-2023

• Rekenmodel

• Vast bedrag van 1500 EURO

• Percentuele vergoeding

• Opleidingsvergoeding gaat direct in bij meespelen BNL of 

OL

• Vanaf U12 Tot 23 jaar, daarna uitsluitend 250 EURO IJNL



Stabiliteit en ambitie hand in hand

• 75% van je team moet bestaan uit in NL opgeleide spelers.

• In NL opgeleide speler is een speler die (4)5 of meer seizoenen in NL heeft 
gespeeld.

• Uitzondering is Nederlandse speler buitenland

Dus

• 22 spelers x 75% = 17(16,50) in NL opgeleid (5 Import spelers)

• 21 spelers x 75% = 16(15,75) in NL opgeleid (5 Import spelers)

• 20 spelers x 75% = 15(15,00) in NL opgeleid (5 Import spelers)

• 19 spelers x 75% = 14(14,25) in NL opgeleid (5 Import spelers)

• 18 spelers x 75% = 14(13,50) in NL opgeleid (4 Import spelers)

• 17 spelers x 75% = 13(12,75) in NL opgeleid (4 Import spelers)

• 16 spelers x 75% = 12(12,00) in NL opgeleid (4 Import spelers)

• 15 spelers x 75% = 111(11,25) in NL opgeleid (4 Import spelers)

• Internationale transfers



Stabiliteit en ambitie hand in hand

• 80% van je team moet bestaan uit in NL opgeleide spelers.

• In NL opgeleide speler is een speler die (4)5 of meer seizoenen in NL 
heeft gespeeld.

• Uitzondering is Nederlandse speler buitenland

Dus

• 22 spelers x 80% = 18(17,6) in NL opgeleid (4 Import spelers)

• 21 spelers x 80% = 17(16,8) in NL opgeleid (4 Import spelers)

• 20 spelers x 80% = 16(16) in NL opgeleid (4 Import spelers)

• 19 spelers x 80% = 15(15,2) in NL opgeleid (4 Import spelers)

• 18 spelers x 80% = 14(14,4) in NL opgeleid (4 Import spelers)

• 17 spelers x 80% = 14(13,6) in NL opgeleid (3 Import spelers)

• 16 spelers x 80% = 13(12,8) in NL opgeleid (3 Import spelers)

• 15 spelers x 80% = 12(12,0) in NL opgeleid (3 Import spelers)

• Internationale transfers

3162,5



Stabiliteit en ambitie hand in hand

• 85% van je team moet bestaan uit in NL opgeleide spelers.

• In NL opgeleide speler is een speler die (4)5 of meer seizoenen in NL heeft 
gespeeld.

• Uitzondering is Nederlandse speler buitenland

Dus

• 22 spelers x 85% = 19(18,70) in NL opgeleid (3 Import spelers)

• 21 spelers x 85% = 18(17,85) in NL opgeleid (3 Import spelers)

• 20 spelers x 85% = 17(17,00) in NL opgeleid (3 Import spelers)

• 19 spelers x 85% = 16(16,15) in NL opgeleid (3 Import spelers)

• 18 spelers x 85% = 15(15,30) in NL opgeleid (3 Import spelers)

• 17 spelers x 85% = 14(14,45) in NL opgeleid (3 Import spelers)

• 16 spelers x 85% = 14(13,60) in NL opgeleid (2 Import spelers)

• 15 spelers x 85% = 13(12,75) in NL opgeleid (2 Import spelers)

• Internationale transfers

1. 75%

2. 80%0%

3. 85%



• 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 2001), 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 2000 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 2000 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  BNL en eredivisie/eerste divisie  speelt, kan voor aanvang van het seizoen een onbeperkt aantal BNL en of Oberliga 

spelers geboren in 2000 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 2‘dispensatiespelers’ opstellen. 

• f. Het is spelers geboren in 2000 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 2000 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. Uitzonderingen op de regels bijlage sportreglement 1b, c, d, e, f, g, zijn die BeNe-League- en/of Oberliga- spelers die definitief aansluiten bij een Eredivisie/eerste divisie 

team. Een lid waarvan een BeNe-League- en/of Oberliga- speler vermeld staat op een wedstrijdsheet van de eredivisie/eerste divisie en later in het seizoen vermeld staat 

op de wedstrijdsheet van een BNL/Oberliga wedstrijd, ontvangt een boete van 2500 euro. De boete wordt opgelegd aan het eredivisie/eerste divisie team. Bovendien 

wordt bij het eredivisie/eerste divisie team bij constatering direct 6 punten in mindering gebracht.



• BIJLAGE I: SWITCHEN TUSSEN BENE-LEAGUE (EN OBERLIGA) EN EREDIVISIE/EERSTE DIVISIE 

• i. Tegenstanders houden toezicht op vermelding van spelers op de sheet. 

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

• k. 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. 

• l. Als e 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. 

• m. Achteraf reclameren is niet mogelijk. 



Transfer deadline nu

BIJLAGE III: TERMIJN TRANSFERS 

BENE-LEAGUE, EREDIVISIE EN EERSTE DIVISIE

• a. Een speler die na 1 december 2021 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 2021-2022 in de BeNe-League, eredivisie of de eerste divisie 
uit te komen. 

• b. In het seizoen 2021-2022 is voor zowel de BeNe-League, eredivisie als eerste 
divisie 1 december 2021 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 2021 tot de door de internationale ijshockeyfederatie IIHF vastgestelde 
internationale deadline van 15 februari 2022 nog één internationale transfer mogen 
gebruiken ter vervanging van een eerder dit seizoen gedane andere internationale 
transfer. 



Transfer deadline voorstel

BIJLAGE III: TERMIJN TRANSFERS 

BENE-LEAGUE, EREDIVISIE EN EERSTE DIVISIE

• a. Een speler die na 1 oktober 2021 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 2021-2022 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 en eredivisie/eerste divisie 
clubs in de periode van 2 december 2021 tot de door de internationale 
ijshockeyfederatie IIHF vastgestelde internationale deadline van 15 februari 2022 
nog één internationale transfer mogen gebruiken ter vervanging van een eerder dit 
seizoen gedane andere internationale transfer. 



Planning en communicatie

• Voor 15 juni 2021 opgave meespelen ja/nee

• Voor 30 juni 2021 opgave voorkeursdagen en verhinderingen
• Geen opgave toch planning (volgens gegevens vorig jaar mbt voorkeursdagen)

• Boete voor te laat opgeven 15 juni en 30 juni

• Administratiekosten verplaatsen wedstrijden

• Streven is 1 augustus 2021 voorronde te plannen en door te geven

• Eredivisie en Eerste divisie volgen direct na voorronde

• Idem voor Play offs

• Start 24, 25 en 26 september 2021

• Einde competitie 25, 26 en 27 februari 2022

• Start Play Offs 4, 5 en 6 maart 2022 halve finale
• (Alternatief top 7 teams met kwartfinales)

• Eerder eindigen competitie, dubbele weekenden



Noodscenario 

• Streven naar duidelijkheid BNL teams

• BNL spelers helpen

• Noodscenario’s in beeld brengen met crisisteam

• Uitgaan van ideale wereld



Mededelingen

• Medische Commissie
• 3 leden op zoek naar aanvulling vanuit de verenigingen of elders

• Doelstellingen
• Voorlichting

• Preventie

• Onderzoek en controle

• Begeleiding Nationaal programma

• WBTR
• De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

• Vanaf 1 juli 2021
• Is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. 

• Stappenplan. IJNL  faciliteert 




