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De laatste wijziging van het accommodatiereglement van IJshockey Nederland (IJNL) is 
vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 26 september 2022. 
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ARTIKEL 1: ALGEMEEN 
a. In dit reglement worden nadere eisen omschreven waaraan leden moeten voldoen ten 
 einde toestemming te verkrijgen voor het spelen van ijshockeywedstrijden onder 
 auspiciën van IJshockey Nederland (IJNL). 
b. Indien eisen zich richten op specifieke divisies of locaties dan zal dit worden vermeld. 
c. Locaties: 
 -  A-locaties: deze zijn geschikt voor wedstrijden in de Eredivisie en internationale 
  wedstrijden, anders dan een Wereldkampioenschap 
 -  B-locaties: deze zijn geschikt voor wedstrijden in de Eerste divisie (indien van  
  toepassing) 

-  C-locaties: deze zijn geschikt voor wedstrijden in overige divisies  
-  D-locaties: deze zijn geschikt als trainingsaccommodatie 

d. Op basis van de inventarisatie met behulp van de checklist, die als bijlage aan dit 
 document is toegevoegd, kent het bondsbestuur de kwalificatie A-, B-, C- of D-locatie toe. 
 
ARTIKEL 2: FACILITEITEN 
a. Een kunstijsbaan dient te voldoen aan de bepalingen zoals omschreven in dit 
 accommodatiereglement, het sportreglement en het IIHF-spelregelboek. 
b. Verlichting van het speelveld: 
 In aansluiting op, en ter specificatie van het IIHF-spelregelboek dient de gemiddelde, 
 horizontale verlichtingssterkte op de ijsvloer in gebruikstoestand bij wedstrijden  

- op A-locaties minimaal 700 lux te zijn en wordt een gemiddelde horizontale 
 verlichtingssterkte van 1200 lux aanbevolen. 
- op overige locaties minimaal 700 lux te zijn en wordt een gemiddelde horizontale 
 verlichtingssterkte van 1000 lux aanbevolen.  

c. Dopingcontrole:  
1. Bij een dopingcontrole binnen wedstrijdverband is de thuisspelende club c.q. 

vereniging/stichting verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van een 
dopingcontrolestation. Het dopingcontrolestation dient te voldoen aan de door 
dopingcontrole-uitvoerende organisatie gestelde vereisten. 

2. Een thuisspelende club c.q. vereniging/stichting dient te assisteren bij het inrichten 
van het dopingcontrolestation, zodra zij door de dopingcontrole-official of de 
contactpersoon voor dopingcontroles op de hoogte zijn gesteld van een 
dopingcontrole. 

d.  A-locaties dienen te beschikken over een internetverbinding ten behoeve van het live 
invullen van het wedstrijdformulier. Voor overige locaties wordt dit ten zeerste 
aanbevolen. 

e.  Alle locaties dienen te beschikken over een separate ruimte ten behoeve van bench 
officials, waar zij hun werkzaamheden kunnen verrichten. Deze ruimte dient plaats te 
bieden aan minimaal 5 personen en heeft (ook) een internetaansluiting. 

f. Alle locaties dienen te beschikken over een separate EHBO-ruimte. Tijdens wedstrijden 
dient er EHBO-personeel aanwezig te zijn. 

 
ARTIKEL 3: BESCHIKBAARHEID VAN DE ACCOMMODATIE 
a. Voor het spelen in de Eredivisie dienen in de periode vanaf het laatste weekend van 
september tot en met het laatste weekend van maart beschikbaar te zijn voor het spelen van 
ijshockeywedstrijden. 
b. Voor het spelen in de overige divisies dienen in de periode van 1 oktober tot en met 
 laatste weekend van maart beschikbaar te zijn voor het spelen van ijshockeywedstrijden. 
 
ARTIKEL 4: BESCHIKBARE IJSUREN 
a. Wedstrijden dienen plaats te vinden van vrijdagavond tot en met zondagavond waarbij 
 het aanvangstijdstip niet later mag zijn dan 21.00 uur. De aanvangstijdstippen zullen 
 zodanig worden vastgesteld dat het bezoekende team geacht wordt op een redelijke tijd 
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 weer thuis te zijn e.e.a. in overeenstemming met de leeftijd van de spelers. Dit geldt in 
 het bijzonder voor de zondag. 
b. Voor de Eredivisie moet de mogelijkheid aanwezig zijn om wedstrijden te spelen op 
 midweekse dagen (bij voorkeur dinsdag of woensdag) gedurende een bepaalde periode 
 van de competitie. Op midweekse dagen zal het aanvangstijdstip van de wedstrijd niet 
 later zijn dan 20.30 uur. 
c. De beschikbare ijstijden dienen in overeenstemming te zijn met de wedstrijdduur. Hierbij 
 dient bovendien rekening te worden gehouden met het prepareren van de ijsvloer. 
 
ARTIKEL 5: ACCOMMODATIELICENTIE 
a. Een accommodatielicentie wordt verstrekt aan een lid dat voldoet aan het sportreglement 
 en de in dit reglement genoemde voorwaarden. 
b. Een lid wordt toegelaten tot een divisie indien dit lid over de juiste accommodatielicentie 
 beschikt. 
c. Indien een lid promoveert en derhalve over een hoger ingeschaalde locatie dient te 
 beschikken of een lid over een nieuwe locatie beschikt, zal voor aanvang van het seizoen 
 de accommodatie door IJNL gecontroleerd worden op de artikelen in dit reglement. 
d. Op alle locaties zal gedurende het seizoen controle worden uitgeoefend op de in dit 
 reglement genoemde artikelen. Scheidsrechters en door IJNL bevoegd geachte 
 personen kunnen overtredingen melden bij het bondsbureau van IJNL. 
e. De onder d. genoemde controle wordt uitgebreid met een controle op de voorzieningen 
 voor toeschouwers: 

1. Voor de Eredivisie moet men minimaal over 400 tribuneplaatsen beschikken. Hierbij 
gaat de voorkeur uit naar overwegend zitplaatsen. 

2. Er dienen voldoende voorzieningen aanwezig te zijn om maatregelen te kunnen 
treffen bij zogenaamde risicowedstrijden.  

3. Voor niet A-locaties geldt dat indien geen bescherminggevend glas boven op de 
bestaande boarding is aangebracht, dient er een neutrale ruimte van minimaal 1,65 
meter rondom het speelveld te zijn aangebracht waartussen zich geen publiek mag 
bevinden. 

4. Tijdens wedstrijden dient men gebruik te kunnen maken van de EHBO-ruimte en 
dient er EHBO-personeel aanwezig te zijn. 

5. Er dienen voldoende toiletten aanwezig te zijn in relatie tot het aantal beschikbare 
tribuneplaatsen. De ligging van deze toiletten kan van belang zijn bij eventuele 
risicowedstrijden. 

6. Bij de Eredivisie en Eerste divisie (indien van toepassing) moet het mogelijk zijn een 
afgescheiden tribunedeel voor gasten te creëren. 

7. De kleedkamers dienen schoon en conform de huidige eisen van hygiëne te worden 
aangeboden aan de teams. De betreffende teams dienen de kleedkamer in 
ordentelijke staat achter te laten. 

 
ARTIKEL 6: RISICOWEDSTRIJDEN 
Voor het begrip risicowedstrijden en de te nemen maatregelen geldt het bepaalde in het  
artikel 42 van het sportreglement van de IJNL. Alle veiligheidsmaatregelen behoeven de 
goedkeuring van het bondsbestuur en de lokale politie. Indien het thuisspelende lid de 
vereiste maatregelen niet treft, is hij strafbaar conform artikel 2 van het tuchtreglement van 
de IJNL. 
Aan de accommodatie worden de volgende aanvullende eisen gesteld: 
a. Supporters dienen via gescheiden ingangen tot de accommodatie toegelaten te worden. 

Zij worden bij binnenkomst door de suppoosten van één of beide teams of door 
beveiligingsbeambten gefouilleerd. Bij de kassa c.q. ingang dient een bord te worden 
aangebracht waarop staat aangegeven dat er wordt gefouilleerd.  

b. Voor de genodigden wordt gebruik gemaakt van een aparte ingang.  
c. De supporters worden ondergebracht in aparte vakken die voorzien zijn van een 

deugdelijke afscheiding.  
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d. Veiligheidsmaatregelen moeten kunnen worden uitgevoerd zonder dat dit aanleiding geeft 
tot betaling van enige schadeloosstelling als gevolg van gederfde inkomsten. 

 
ARTIKEL 7: RECLAME-UITINGEN  
a. In de Eredivisie moet op specifieke locaties op de boarding ruimte gereserveerd 
 worden voor bonds- en/of Eredivisiesponsoren conform het sportreglement. 
b. Voor wedstrijden voor het nationale team, bekerfinale en andere onder auspiciën van de 
 IJNL vallende wedstrijden of evenementen, dient op verzoek van IJNL de boarding blanco 
te worden opgeleverd. 
 
ARTIKEL 8: HORECA-OVEREENKOMST 
Voor alle wedstrijden in de Eredivisie en Eerste divisie (indien van toepassing) geldt in de hal 
een verbod voor de verkoop van consumptieartikelen uit glas of blik. Consumptieartikelen uit 
glas of blik die zich in de hal bevinden, dienen onmiddellijk in beslag te worden genomen. 
Alleen het gebruik van plastic of papieren bekers is toegestaan. 
 
ARTIKEL 9: TRIBUNEPLAATSEN 
a. De lokale overheid stelt per accommodatie het maximaal aantal tribuneplaatsen vast. Het 

is de leden verboden meer kaarten te verkopen voor één wedstrijd dan het maximale 
aantal. 

b. Het thuisspelende lid dient per wedstrijd plaatsen te reserveren zoals dat in het 
sportreglement omschreven is. 

 
ARTIKEL 10: PERSVOORZIENINGEN 
De Eredivisieclubs dienen zorg te dragen voor de volgende voorzieningen. 
a. Een perstribune dient voldoende plaats te bieden aan schrijvende pers, 
 radioverslagleggers en TV-reporters. 
b. Krachtstroomvoorziening voor TV-uitzending. 
c. Parkeerruimte in de directe omgeving van het gebouw voor de plaatsing van regie- en 
 straalverbindingswagen. 
 
ARTIKEL 11: DISPENSATIE 
Het bondsbestuur heeft het recht inzake dit reglement aan de leden dispensatie te verlenen. 
 
ARTIKEL 12: VEILIGHEID 
Alle accommodaties met de status van een A- of B-locatie moeten aan onderstaande eisen 
voldoen. Voor C-locaties wordt onderstaande ten zeerste aanbevolen. 
a. Spelers- en strafbanken dienen fysiek afgeschermd te worden van het publiek. Ook 

dienen fysieke maatregelen genomen te zijn zodat geen voorwerpen of vloeistoffen naar 
de spelers, teamofficials en bench-officials gegooid kan worden. 

b. De weg van kleedkamers naar het ijs vice versa moet ten behoeve van spelers en 
 scheidsrechters fysiek (bijvoorbeeld middels vaste hekken of spelerstunnel) en middels 
 personeel/stewards beveiligd zijn, zodat geen voorwerpen of vloeistoffen naar de 
 scheidsrechters gegooid kunnen worden én zodat geen fysiek contact tussen 
 scheidsrechters en toeschouwers mogelijk is. Zolang spelers en/of scheidsrechters zich 
 nog niet op ijs of in de kleedkamer bevinden, mogen niet geautoriseerde personen zich 
 niet op deze plek (kunnen) begeven.  
c. Voorafgaande, tijdens en na de wedstrijden mogen zich slechts geautoriseerde personen 

in de onmiddellijke omgeving van de kleedkamers bevinden. 
d. Onder “geautoriseerde personen” wordt verstaan spelers en teambegeleiding van beide 

teams (die als zodanig geregistreerd staan in het ledenbestand van IJshockey Nederland 
), scheidsrechters en supervisors van dienst, bench-officials, leden van het bondsbestuur, 
herkenbaar beveiligingspersoneel, ijsbaanpersoneel en mediavertegenwoordigers (de 
laatste groep echter uitsluitend 15 minuten of later na afloop van de wedstrijd). 
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e. IJNL zal, wanneer nodig, per A- en B-locatie een op de locatie gerichte instructie 
verstrekken waaraan minimaal moet worden voldaan met betrekking tot de onderdelen 
die in dit artikel worden genoemd. 

 
ARTIKEL 13: VIDEO-OPNAMEN 
a. Elke ijsbaan die de status van A-locatie heeft (en voor de overige locaties ten zeerste 

aanbevolen) moet op verzoek van IJNL beschikken over HD-videoapparatuur, die het 
mogelijk maakt om gedurende wedstrijden opnamen te maken van alle situaties op en 
rond het ijs (incl. tribunes). 

 
ARTIKEL 14: IJSOPPERVLAK 
De ondergrond van een ijsbaan (het gedeelte onder het ijs) van A-locaties dient, met 
uitzondering van de belijning en de eventueel in het ijs aangebrachte reclame of logo’s, wit te 
zijn in verband met video- en televisieopnamen. 
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BIJLAGE: CHECKLIST T.B.V. ACCOMMODATIELICENTIE 
 

 Akkoord?  

 ja neen opmerking 

IIHF voorschriften    

Regel 101 – Afmetingen van een ijsbaan    

Regel 102  – Boarding    

Regel 103  – Schopplaats    

Regel 104  – Deurtjes    

Regel 105  – Bescherminggevend glas    

Regel 106  – Netten aan korte zijden    

Regel 111  – Doellijnen    

Regel 112  – Blauwe lijnen    

Regel 113  – Middenlijn    

Regel 115  – Middenstip en middencirkel    

Regel 116  – Face-off stippen in neutrale vak    

Regel 117  – Face-off stippen en cirkels in eindzones    

Regel 119  – Doelgebied    

Regel 130  – Doelen    

Regel 140  – Spelersbanken    

Regel 141  – Strafbanken    

Regel 142  – Doelrechterbankjes    

Regel 143  – Bank voor wedstrijdofficials    

Regel 151  – Sirene    

Regel 152  – Klok    

Regel 153  – Rode en groene lampen    

Regel 160  – Spelerskleedkamer    

Regel 161  – Kleedkamer voor scheidsrechters en 
linesmen 

   

Regel 170  – IJsbaanverlichting    

Overige voorschriften accommodatiebeleid    

Artikel 2b  – Verlichting    

Artikel 2c  – Ruimte voor dopingcontrole    

Artikel 2d  – High speed internetverbinding    
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Artikel 2e  – Separate ruimte voor bench officals    

Artikel 2f  – EHBO-ruimte incl. materialen en 
apparatuur 

   

Artikel 3   – Beschikbaarheid accommodatie    

Artikel 4   – Beschikbare ijsuren    

Artikel 5e1  – Beschikbare tribuneplaatsen    

Artikel 5e2  – Voorzieningen staantribune    

Artikel 5e3  – Ruimte rondom speelveld    

Artikel 5e4  – Beschikbare EHBO-ruimte    

Artikel 5e5  – Voldoende toiletten toeschouwers    

Artikel 5e7  – Voldoende parkeergelegenheid    

Artikel 5e8  – Mogelijkheid tot aparte vakken voor 
bezoekers 

   

Artikel 5e9  – Schone en hygiënische kleedkamers    

Artikel 6   – Maatregelen risicowedstrijden    

Artikel 6a  – Gescheiden ingangen supporters - risico    

Artikel 6b  – Aparte ingang voor genodigden - risico    

Artikel 6c  – Aparte vakken voor bezoekers    

Artikel 7   – Reclame op boarding van bondsponsors     

Artikel 8   – Drankverkoop in hal    

Artikel 9a  – Maximale aantal tribuneplaatsen    

Artikel 9b  – Locatie gereserveerde plaatsen    

Artikel 10  – Persvoorzieningen    

Artikel 12a  – Fysieke afscheiding spelers- en 
strafbanken 

   

Artikel 12b  – Fysieke afscheiding weg van en naar 
kleedkamer 

   

Artikel 14  – Kleur ijsoppervlak    

 

Overige voorschriften accommodatiebeleid conform 
sportreglement 

   

Artikel 32g  – Faciliteiten scheidsrechters, linesmen 
en supervisors 

   

 
 


