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Opmerkingen: 
a. 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 de NIJB van toepassing. 
 
b. Daar waar in (de bijlage bij) het sportreglement gesproken wordt over Eredivisie, leze men 
BeNe-league/Eredivisie. 
 
BIJLAGE I: SWITCHEN TUSSEN OBERLIGA-TEAM EN BeNe-LEAGUE TEAM 
a. Spelers geboren in 1994 of later mogen onbeperkt switchen tussen Oberliga en BeNe-

league 
b. Voor het Oberliga-team worden kernspelers (niet zijnde imports) benoemd die geboren 

zijn in 1993 of eerder. 
i. Imports en kernspelers spelers mogen NIET in het BeNe-leagueteam uitkomen met 

uitzondering van het in dit artikel onder d. genoemde. 
ii. De lijst van kernspelers wordt door de deelnemer aan de Oberliga samengesteld en 

wordt het bestuur van de BeNe-league ter goedkeuring voorgelegd. 
iii. Spelers van het BeNe-leagueteam die geboren zijn in 1993 of eerder mogen 

onbeperkt hoger spelen 
iv. Voor de (halve)finale play-offs (BeNe-league en nationale beker) zijn slechts die 

spelers gerechtigd in het BeNe-leagueteam uit te komen die in totaal minimaal 5 
keer op de sheet in de hebben gestaan voor BeNe-league competitie en/of 
nationale bekercompetitie. 

c. Tegenstanders houden toezicht op vermelding van spelers op de sheet zoals genoemd 
in b.iv: 

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

• Als speler bij begin 2e periode niet is gearriveerd, mag deze in de betreffende 
wedstrijd niet meer spelen en wordt zijn naam van het sheet verwijderd. 

• Achteraf reclameren is niet mogelijk. 
d. In het BeNe-leagueteam zijn per wedstrijd twee vrije plaatsen beschikbaar voor 

kernspelers van het Oberliga-team. 
Deze vrije plaatsen vervallen in de (halve) finales play-offs  (BeNe-league en nationale 
beker). 

e. Tot 1 december 2015 kunnen maximaal twee veranderingen in de lijst van kernspelers 
worden doorgevoerd. 

 
BIJLAGE II: SWITCHEN TUSSEN BeNe-LEAGUE EN EERSTE DIVISIE  
a.  Indien leden (clubs) in zowel de BeNe-league als de Eerste divisie met een team 
uitkomen, mogen spelers geboren in 1996 (U20) of later onbeperkt switchen. (Het betreft hier 
junioren en dit is op basis van de algemene regel m.b.t. 'hoger' spelen van junioren zoals 
bepaald in artikel 18 van het sportreglement.) 
 
b. Indien leden (clubs) in zowel de BeNe-league als de Eerste divisie met een team 
uitkomen, mogen spelers geboren in 1994 (tweedejaars senioren) of 1995 (eerstejaars 
senioren) onbeperkt switchen. Voor deze spelers geldt dat zij pas gerechtigd zijn om in play-
offs in de Eerste divisie en/of Promotiedivisie uit te komen, als zij tenminste vijf keer in de 
reguliere competitie in de betreffende divisie zijn uitgekomen. 
 
c. Indien leden (clubs) in zowel de BeNe-league als de Eerste divisie met een team 
uitkomen, mogen  maximaal vijf spelers geboren in 1991, 1992 of 1993 onbeperkt switchen, 
mits zij daarvoor vóór 1 december 2015 zijn aangemeld1. Voor deze vijf spelers geldt dat zij 

                                                
1 Aanmelden geschiedt via de e-mail bij de competitieleider van de betreffende divisie 
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pas gerechtigd zijn om in play-offs in de BeNe-league als de Eerste divisie uit te komen, als 
zij tenminste vijf keer in de reguliere competitie in de betreffende divisie zijn uitgekomen. 
 
BIJLAGE III: ‘HOGER’ SPELEN VAN SPELERS UIT EERSTE, TWEEDE, DERDE, VIERDE 
EN VIJFDE DIVISIE  
 
a. Een speler uit de Eerste, Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie of Vijfde divisie mag 
tevens uitkomen in de BeNe-league, Eerste divisie, Tweede divisie, Derde divisie of Vierde 
divisie. Nadat hij voor de vijfde keer hoger heeft gespeeld, kan hij alleen nog maar spelen in 
de divisie waarin hij zijn vijfde ‘hogere’ wedstrijd heeft gespeeld. Voor een doelverdediger 
geldt de bepaling met betrekking tot 'voor de vijfde keer hoger spelen' niet. 
 
b. Het is een doelverdediger, zoals bedoeld onder sub a. en b. van deze bijlage, toegestaan 
om uit te komen voor teams van meerdere verenigingen en/of contractanten met domicilie in 
dezelfde stad. 
 
c. Een lid van een vereniging of stichting, dat met een team uitkomt in Eerste divisie, Tweede 
divisie, Derde divisie, Vierde divisie of Vijfde divisie mag als doelverdediger en als speler in 
verschillende teams van deze verenging of stichting uitkomen. Alle overige bepalingen in het 
sportreglement of de bijlage daarop blijven van kracht. 
  
NB 1 
In lid a en b gaat het om in totaal vijf keer spelen in een hogere divisie, en dus niet om vijf 
keer per divisie. 
 
NB 2 
Artikel 19 van het sportreglement bepaalt dat een speler in de leeftijdscategorie senioren 
(alleen) gerechtigd is om voor het team uit te komen waarvoor hij in het betreffende seizoen 
zijn eerste competitiewedstrijd speelt. Deze bijlage creëert daar een uitzondering op. 
NB 3 
De volgorde van (opklimmende) speelsterktes is Vijfde divisie, Vierde divisie, Derde divisie, 
Tweede divisie, Eerste divisie en Eredivisie. 
 
BIJLAGE IV: DEGRADATIE 
1. Voor een seniorspeler geldt conform artikel 19 van het sportreglement de basisregel dat 
hij alleen gerechtigd is uit te komen in de competitie waarvoor hij het betreffende seizoen zijn 
eerste competitiewedstrijd speelt. 
 
2. Een juniorspeler, die niet is aangemeld voor de Aspirantencompetitie, mag niet in de 
Aspirantencompetitie uitkomen2. 
 
De competitiecommissie kan op de punten 1. en 2. uitzonderingen maken op basis van 
gefundeerde verzoeken. We spreken in dat geval over ‘degradatie’ van een speler. 
Degradatie van een speler kan slechts worden toegestaan: 
a. als de aanvraag voor degradatie vóór 15 november 2015 is ingediend bij de competitie-
commissie; 
b. als de speler waarvoor degradatie wordt aangevraagd, drie of minder wedstrijden in 
andere competities heeft gespeeld. 
 
In de volgende gevallen kan de competitiecommissie van het in a. en b. genoemde afwijken: 
- in het geval van verhuizen van de speler; 
- in het geval het team van de speler ophoudt met bestaan. 
 

                                                
2 Aanmelden geschiedt via de email bij de competitieleider van de betreffende divisie 
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In het geval waar de competitiecommissie degradatie verleent aan een speler, is het deze 
speler niet meer toegestaan uit te komen in een andere competitie dan de competitie 
waarvoor de degradatie is verleend. 
 
Degradatie betreft te alle tijden toestemming om in een competitie uit te komen die één 
speelsterkte lager is. 
 
BIJLAGE V: TERMIJN TRANSFERS EREDIVISIE EN EERSTE DIVISIE 
 
Eerste divisie = Eerste divisie en/of Promotiedivisie 
 
a. Een speler die na 1 december 2015 na een nationale transfer door een lid (club) bij de 
NIJB als individueel lid wordt geregistreerd, is niet gerechtigd om de rest van het seizoen 
2015-2016 in de Eredivisie of de Eerste divisie uit te komen. 
 
b. In het seizoen 2015-2016 is voor zowel de Eredivisie als Eerste divisie, 1 december 2015 
de uiterste datum tot wanneer voor een speler een internationale transfer kan worden 
aangevraagd. 
 
c. Als uitzondering op lid b. geldt dat Eredivisieclubs in de periode van 2 december 2015 tot 
de door de internationale ijshockeyfederatie IIHF vastgestelde internationale deadline van 15 
februari 2016, nog één internationale transfer mogen gebruiken ter vervanging van een 
eerder dit seizoen gedane andere internationale transfer. 
 
NB 
Om aan de door de internationale ijshockeyfederatie IIHF vastgestelde internationale 
deadline te kunnen voldoen, moet de internationale transferkaart - getekend door de speler 
en getekend door de 'oude' bond – op maandag 15 februari 2016 bij de IIHF per e-mail 
binnen zijn. De NIJB neemt na maandag 8 februari 2016 geen internationale transfers meer 
in behandeling. De NIJB kan nooit garanderen dat een aangevraagde internationale 
transferkaart – getekend door de speler en getekend door de 'oude' bond' - per e-mail op 
maandag 15 februari 2016 bij de IIHF binnen is. De NIJB is namelijk altijd afhankelijk van de 
'oude' bond die een transfer kan vertragen c.q. blokkeren. 
 
BIJLAGE VI: PAUZES IN DE EREDIVISIE 
a. De pauzes in de Eredivisie zijn op basis van artikel 30 van het sportreglement bepaald op 
exact 15 minuten. Deze periode van 15 minuten begint op het moment dat de scheidsrechter 
het ijs verlaat. Na exact 15 minuten wordt de openingsface-off voor de volgende periode 
genomen. Een team dat na 15 minuten niet gereed is om de volgende periode te beginnen, 
wordt bestraft met een bench minor penalty voor delaying the game.  
 
b. In afwijking van het bovenstaande is het toegestaan tussen de eerste en tweede periode 
een pauze van exact 20 minuten te houden, indien in die pauze op het ijs een evenement 
van maximaal 5 minuten plaatsvindt. De scheidsrechter en het bezoekende team dienen 
hierover voor aanvang van de wedstrijd te zijn geïnformeerd.  
 
BIJLAGE VII: GRATIS TOEGANGSKAARTEN IN EREDIVISIE EN EERSTE DIVISIE   
 
Eerste divisie = Eerste divisie en/of Promotiedivisie 
 
a. In de Eredivisie stelt de thuisspelende club aan de bezoekende club 20 ‘gewone’ 
toegangskaarten gratis beschikbaar. Ook krijgen meegereisde gastheren / gastvrouwen / 
stewards die hun functie gaan uitoefenen, gratis toegang. Indien voor bestuursleden of 
sponsoren extra gratis (VIP-)kaarten nodig zijn, nemen voorzitters van eredivisieclubs direct 
contact met elkaar op.  
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In de Eerste divisie en in de BeNe-league stelt de thuisspelende club aan de bezoekende 
club 20 ‘gewone’ toegangskaarten gratis beschikbaar. Indien voor bestuursleden of 
sponsoren extra gratis (VIP-)kaarten nodig zijn, nemen clubvoorzitters direct contact met 
elkaar op.  
 
BIJLAGE VIII: VERPLICHTE REGISTRATIE SEIZOENKAARTHOUDERS 
Voor de leden (clubs) die uitkomen in de Eredivisie en/of Eerste divisie geldt een verplichte 
registratie van seizoenkaarthouders. 
 
BIJLAGE IX: KLEUR SHIRTS EN KOUSEN IN DE EERSTE DIVISIE 
Teams dienen over twee sets shirts te beschikken: een donkere én een lichte kleurstelling. 
Teams dienen hun thuiswedstrijd in het donkere tenue te spelen; in uitwedstrijden dient het 
lichte shirt te worden gedragen. 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. Indien een club zich niet confirmeert aan 
de in deze bijlage genoemde kleur shirts, moet de scheidsrechter het in overtreding zijnde 
team (bij aanvang van de wedstrijd) bestraffen met een Bench Minor Penalty.  
 
Bij herhaling zijn artikelen 17 (kleur shirts en kousen) en 4 (maatregelen) van het 
sportreglement van toepassing. 
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Eerste divisie – kleur shirts 
 Thuis Uit 

Amstel Tijgers 
Amsterdam 

 
 

Dordrecht Lions 

  

HIJS Hokij Den Haag 

 

 

Red Eagles Den Bosch 

  

GIJS Groningen 

  

UNIS Flyers  
Heerenveen 2 
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Ahoud Nijmegen Devils 

 
 

Tilburg Trappers 
Toekomstteam 

 
 

Hotwing Zoetermeer 
Panters 

  

Dolphin Eindhoven 
Kemphanen / NIJA 

  
 
 
 
BIJLAGE X: RICHTLIJN BODYCONTACT VERSUS BODYCHECKING   
Bodycontact (wel toegestaan in competities zonder bodychecken):  
- intentie om eerst de puck te spelen en lichamelijk contact is daarvan het gevolg;  
- nauwelijks de bedoeling op het lichaam te spelen, terwijl twee spelers in dezelfde richting 
schaatsen en lichamelijk contact is daarvan het gevolg;  
- tegen een tegenstander aanleunen is toegestaan;  
- minimaal contact met de boarding is toegestaan;  
- het is een speler toegestaan om zijn positie te behouden.  
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Bodychecking (niet toegestaan in divisies zonder bodychecken):  
- intentie om eerst het lichaam te spelen (de actie is gericht tegen de tegenstander en niet 
op het bemachtigen van de puck);  
- duidelijke bedoeling het lichaam te spelen, terwijl de tegenstander van opzij of van 
tegengestelde richting wordt benaderd;  
- elk contact van achteren is verboden;  
- duidelijke check tegen de boarding is verboden;  
- direct in de baan van de tegenstander stappen is verboden.   
 
BIJLAGE XI: MEISJES EN VROUWEN IN JONGENSCOMPETITIES  
Meisjes/vrouwen geboren in 1996 (U20), 1997 (U19) en 1998 (U18) mogen uitkomen in de 
U17-competitie. 
 
Deze regeling valt buiten de dispensatieregeling en er worden geen kosten in rekening 
gebracht. 
 
NB 
Deze bijlage geeft vrouwen en meisjes uit bepaalde geboortejaren extra mogelijkheden om 
in de genoemde competitie uit te komen. 
 
BIJLAGE XII: INZET VAN CLUBSCHEIDSRECHTERS 
a. Leden (clubs) zijn verplicht een scheidsrechtercoördinator bij de NIJB aan te melden. 
 
b. Leden (clubs) zijn verplicht om per team dat zich voor de competitie inschrijft ten minste 
gemiddeld 1,5 clubscheidsrechter bij de NIJB 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, Studentencompetitie en bij de welpen en mini's. Voor clubscheids-
rechters die in de diverse competities worden ingezet, gelden opleidingseisen en 
leeftijdsbepalingen (zie verder in deze bijlage). 
 
c. Iedere bij de NIJB aangemelde clubscheidsrechter dient, voordat hij of zij wordt ingezet, 
de basiscursus scheidsrechter van de NIJB met goed gevolg te hebben doorlopen. Iedere bij 
de NIJB aangemelde clubscheidsrechter die in een eerder seizoen de basiscursus van de 
NIJB met goed gevolg heeft doorlopen, dient voordat hij of zij in het huidige seizoen wordt 
ingezet, een bijscholingscursus van de NIJB met goed gevolg te hebben doorlopen. 
 
d. Per lid (club) dient minimaal één de aangemelde clubscheidsrechters als scheidsrechter 
voor U17-wedstrijden te worden aangemeld: 
- de U17-clubscheidsrechter wordt ingezet bij U17-wedstrijden van de club, die hem heeft 
aangewezen en aangemeld; 
- de U17-clubscheidsrechter mag ook bij andere wedstrijden van de club, die hem heeft 
aangemeld, worden ingezet; 
- als de club/contractant (op een bepaald moment) geen gebruik maakt van de U17- 
clubscheidsrechter, kan deze, indien hij of zij daartoe bereid is, ook elders als NIJB-
scheidsrechter worden ingezet. 
De U17-clubscheidsrechter dient op 1 september 2015 minimaal de leeftijd van 18 jaar te 
hebben. De door de club aangemelde U17-clubscheidsrechter kan - bij gebleken goede 
prestaties, zulks uitsluitend te bepalen door de NIJB-scheidsrechterscommissie - na één 
seizoen de status van reguliere NIJB-scheidsrechter krijgen. 
 
e. Bij competitiewedstrijden van U17 deelt de NIJB-scheidsrechterscommissie één NIJB-
scheidsrechter in en de scheidsrechtercoördinator van de thuisclub deelt één of twee 
clubscheidsrechter(s) in. 
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f. Bij competitiewedstrijden van Aspiranten deelt de scheidsrechtercoördinator van de 
thuisclub twee clubscheidsrechters in. Deze clubscheidsrechters dienen op 1 september 
2015 minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben. Incidenteel en in uitzonderlijke gevallen kan 
een divisie worden gedaan op een NIJB-scheidsrechter, mits deze niet reeds is of wordt 
ingezet door de NIJB-scheidsrechterscommissie. 
 
g. Bij competitiewedstrijden van U14 en U12 deelt de scheidsrechtercoördinator van de 
thuisclub twee clubscheidsrechters in. Deze clubscheidsrechters dienen op 1 september 
2015 minimaal de leeftijd van 16 jaar te hebben. Incidenteel en in uitzonderlijke gevallen kan 
een beroep worden gedaan op een NIJB-scheidsrechter, mits deze niet reeds is of wordt 
ingezet door de NIJB-scheidsrechterscommissie. 
 
h. Bij competitiewedstrijden van U12 deelt de scheidsrechtercoördinator van de 
thuisclub twee clubscheidsrechters in. Deze clubscheidsrechters dienen op 1 september 
2015 minimaal de leeftijd van 14 jaar te hebben. Incidenteel en in uitzonderlijke gevallen kan 
een beroep worden gedaan op een NIJB-scheidsrechter, mits deze niet reeds is of wordt 
ingezet door de NIJB-scheidsrechterscommissie. 
 
i. Bij wedstrijdjes van welpen deelt de scheidsrechtercoördinator van de thuisclub twee 
clubscheidsrechters in. Bij wedstrijdjes van mini's deelt de scheidsrechtercoördinator van de 
thuisclub één clubscheidsrechter in. Deze clubscheidsrechters dienen op 1 september 2015 
minimaal de leeftijd van 14 jaar te hebben. Incidenteel en in uitzonderlijke gevallen kan een 
beroep worden gedaan op een NIJB-scheidsrechter, mits deze niet reeds is of wordt ingezet 
door de NIJB-scheidsrechterscommissie. 
 
j. Bij competitiewedstrijden in de Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie, Vijfde divisie 
en de Studentencompetitie deelt de scheidsrechtercoördinator van de thuisclub of een 
vertegenwoordiger van het thuisteam twee clubscheidsrechters in. Deze clubscheidsrechters 
dienen op 1 september 2015 minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben. Indien het clubs of 
teams niet lukt twee clubscheidsrechters in te delen, geldt de bepaling dat één of twee 
spelers van het thuisteam als scheidsrechter optreden. De wedstrijd wordt dan geleid door 
één clubscheidsrechter en één speler of door twee spelers. 
 
k. Bij competitiewedstrijden in de promotie divisie deelt de scheidsrechterscommissie van de 
NIJB een (hoofd-)scheidsrechter in  en de scheidsrechtercoördinator van de thuisclub of een 
vertegenwoordiger van het thuisteam wijst twee clublinesmen aan. Deze clublinesmen 
dienen op 1 september 2015 minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben. Indien het clubs of 
teams niet lukt twee clublinesmen in te delen, geldt de bepaling dat één of twee spelers van 
het thuisteam als linesmen optreden. 
 
l. Leden (clubs) betalen clubscheidsrechters dezelfde kostenvergoedingen als NIJB-
scheidsrechters. 
 
BIJLAGE XIII: VERPLICHTE SPELREGELCURSUS U14-SPELERS 
Alle U14-spelers dienen een verplichte cursus (spelregels, fair play & respect), (waarvan het 
cursusmateriaal wordt) verzorgd door de NIJB, te volgen alvorens er voor hen door de NIJB 
paspoorten worden afgegeven. De cursus kan lokaal - in overleg met de NIJB - door de 
club/contractant worden gegeven. 
 
BIJLAGE XIV: AANGEPASTE SPELREGELS TWEEDE DIVISIE, DERDE DIVISIE, VIERDE 
DIVISIE, VIJFDE DIVISIE EN STUDENTENCOMPETITIE 
In de Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie, Vijfde divisie en Studentencompetitie zijn 
bodychecks niet toegestaan. 
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BIJLAGE XV: LEEFTIJDSBEPALINGEN EN SPEELGERECHTIGDHEID 
 
Leeftijdsbepaling U17 seizoen 2015-2016 
a. In de U17-competitie mag een onbeperkt aantal junioren uitkomen geboren in 1999 (U17) 
of later. 
 
b. In de U17-competitie mag op basis van artikel 19 van het sportreglement maximaal één 
doelverdediger per team uitkomen geboren in 1998(U18). Voordat de doelverdediger zijn 
eerste competitiewedstrijd in deze leeftijdscategorie speelt, dient hij per e-mail bij de 
competitieleider te worden aangemeld. De aldus aangemelde doelverdediger mag uitkomen 
in de U17 en hogere competities, waarin hij/zij gezien zijn/haar leeftijd speelgerechtigd is. Dit 
artikel is slechts geldig voor de seizoenen 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015. 
 
c. In de U17-competitie mogen meisjes/vrouwen geboren in 1996 (U20), 1997 (U19) en 1998 
(U18) uitkomen. 
 
NB 
Het bij toerbeurt meedoen van doelverdedigers geboren in 1998 in de U17-competitie, is niet 
mogelijk. 
 
Leeftijdsbepaling U14 seizoen 2015-2016 
a. In de U14-competitie mag een onbeperkt aantal junioren uitkomen geboren in 2002 (U14) 
of later. 
 
b. In de U14-competitie mag op basis van artikel 19 van het sportreglement maximaal één 
doelverdediger per team uitkomen geboren in 2001 (U15). Voordat de doelverdediger zijn 
eerste competitiewedstrijd in deze leeftijdscategorie speelt dient hij per e-mail bij de 
competitieleider te worden aangemeld. De aldus aangemelde doelverdediger mag uitkomen 
in de U14 en hogere competities, waarin hij/zij gezien zijn/haar leeftijd speelgerechtigd is. Dit 
artikel is slechts geldig voor de seizoenen 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015.  
 
c. In de U14-competitie mag op basis van artikel 20 van het sportreglement voor maximaal 3 
spelers geboren in 2001 (U15) dispensatie worden aangevraagd. 
 
NB 1 
De spelers geboren in 2001 moeten via de online leden administratie van de NIJB worden 
aangemeld voor dispensatie en mogen alleen in de U14-competitie uitkomen. (Het bij 
toerbeurt meedoen van meer dan 3 spelers geboren in 2001 in de U14-competitie, is niet 
mogelijk) 
 
NB 2 
Het bij toerbeurt meedoen van doelverdedigers geboren in 2001 in de U14-competitie, is niet 
mogelijk. 
 
Leeftijdsbepaling U12 seizoen 2015-2016 
a. In de U12-competitie mag een onbeperkt aantal junioren uitkomen geboren in 2004 (U12) 
of later. 
 
b. In de U12-competitie mag op basis van artikel 19 van het sportreglement maximaal één 
mannelijke doelverdediger per team uitkomen geboren in 2003 (U13). Voordat de 
doelverdediger zijn eerste competitiewedstrijd in deze leeftijdscategorie speelt dient hij per e-
mail bij de competitieleider  te worden aangemeld. De aldus aangemelde doelverdediger 
mag uitkomen in de U12 en hogere competities, waarin hij/zij gezien zijn/haar leeftijd 
speelgerechtigd is. Dit artikel is slechts geldig voor de seizoenen 2012-2013, 2013-2014 en 
2014-2015.  
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c. In de U12-competitie mag op basis van artikel 20 van het sportreglement voor maximaal 3 
spelers geboren in 2003 (U13) dispensatie worden aangevraagd. 
 
NB 1 
De spelers geboren in 2003 moeten via de online ledenadministratie worden aangemeld voor 
dispensatie en mogen alleen in de U12-competitie uitkomen. (Het bij toerbeurt meedoen van 
meer dan 3 spelers geboren in 2003 in de U12-competitie, is niet mogelijk) 
 
NB 2 
Het bij toerbeurt meedoen van doelverdedigers geboren in 2003 in de U12-competitie, is niet 
mogelijk. 
 
Leeftijdsbepaling welpen en mini's seizoen 2015-2016 
a. Bij de welpen mogen junioren uitkomen geboren in 2006 (U10) of later. 
 
b. Bij de welpen mogen tevens junioren uitkomen geboren in 2005 (U11), die in het vorige 
seizoen (seizoen 2014-2015) voor de eerste keer meededen bij de welpen of die dat in het 
huidige seizoen (seizoen 2015-2016) voor de eerste keer doen. 
 
c. Bij de mini's mogen junioren uitkomen geboren in 2008 (U8) of later. 
 
d. Bij de mini's mogen tevens junioren uitkomen geboren in 2007 (U9), die in het vorige 
seizoen (seizoen 2014-2015) voor de eerste keer meededen bij de mini's of die dat in het 
huidige seizoen (seizoen 2015-2016) voor de eerste keer doen. 
 
Leeftijdsbepaling Aspiranten  seizoen 2015-2016 
a. In de Aspirantencompetitie mag een onbeperkt aantal junioren uitkomen geboren in 1999 
of later (U17 en jonger). 
 
b. In de Aspirantencompetitie mag op basis van artikel 19 van het sportreglement 
maximaal één mannelijke doelverdediger per team uitkomen  geboren in 1998 (U18). 
Voordat de doelverdediger zijn eerste competitiewedstrijd in deze leeftijdscategorie speelt 
dient hij per e-mail bij de competitieleider  te worden aangemeld. De aldus aangemelde 
doelverdediger mag uitkomen in de U17 en hogere competities, waarin hij/zij gezien 
zijn/haar leeftijd speelgerechtigd is. Dit artikel is slechts geldig voor de seizoenen 2012-
2013, 2013-2014 en 2014-2015. 
 
c. In de Aspirantencompetitie mag op basis van artikel 20 van het sportreglement voor 
maximaal 3 spelers  geboren in 1998 (U18) dispensatie worden aangevraagd. 
 
NB 
De spelers geboren in 1998 moeten worden aangemeld voor dispensatie en mogen alleen in 
de Aspirantencompetitie uitkomen. (Het bij toerbeurt meedoen van meer dan 3 spelers 
geboren in 1998 in de Aspirantencompetitie, is niet mogelijk) 
 
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 Aspirantencompetitie voor aanvang van 
Aspirantencompetitie aanmelden voor deelname aan die Aspirantencompetitie. 
 
b. Clubs die ook met andere teams aan andere competities meedoen, kunnen na aanvang 
van Aspirantencompetitie extra spelers voor deelname aan de Aspirantencompetitie 
aanmelden, mits het spelers betreft die dat seizoen nog niet in een andere competitie 
uitkwamen. 
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c. Bij clubs die ook met andere teams aan andere competities meedoen, zijn alleen spelers 
die zijn aangemeld voor deelname aan de Aspirantencompetitie, speelgerechtigd om in de 
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 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 Aspirantencompetitie, ook in andere 
competities laten uitkomen, mits deze spelers daarvoor voor 1 december 2015 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 Aspirantencompetitie uitkomen. 
 
NB 
Tot 1 december 2015 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 2015 alsnog worden 
aangemeld. 
 
Leeftijdsbepaling Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie en Vijfde divisie seizoen 
2015-2016 
a. In de Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie en Vijfde divisie mogen spelers geboren 
in 1998 (U18) of eerder (!) uitkomen. 
 
b. In de Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie en Vijfde divisie mogen doelverdedigers 
in alle leeftijdscategorieën uitkomen. 
 
Speelgerechtigdheid Vijfde divisie 
a. Deelname aan de Vijfde divisie staat uitsluitend open voor spelers die in enig 

voorafgaande seizoen niet eerder zijn uitgekomen in de Eredivisie en/of in een van de 
laatste tien seizoenen in de Eerste divisie, of een andere competitie van een 
vergelijkbaar of hoger niveau. Voor een doelverdediger geldt deze beperking niet. 

b. Teams die “degraderen” van de vierde naar de vijfde divisie krijgen ontheffing voor de 
specifieke regel in de vijfde divisie dat geen spelers opgesteld mogen worden die de 
afgelopen 10 jaar in de Ere- of eerste divisie zijn uitgekomen. Dit soort spelers, die het 
jaar daarvoor in de vierde divisie hebben gespeeld, mogen onder die voorwaarde in de 
vijfde divisie 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 NIJB-competities uit te 
komen, onder de voorwaarden zoals die voor de betreffende competities gelden. 
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Speelgerechtigdheid Studentencompetitie 
Deelname aan de Studentencompetitie staat open voor personen die staan ingeschreven bij 
een onderwijsinstelling. Spelers uit andere NIJB-competities die aan genoemde voorwaarde 
voldoen, zijn speelgerechtigd. 
 
BIJLAGE XVI: AANGEPASTE SPELREGELS WELPEN EN MINI'S  
Speelveld 
a. Mini- en welpenwedstrijden worden gelijktijdig op dezelfde ijsvlakte gespeeld. Mini-
ijshockey wordt in de breedte op een derde van de ijsvlakte gespeeld. Welpenijshockey 
wordt in de lengte op twee derde van de ijsvlakte gespeeld.  
 
b. Op de  op de denkbeeldige lijn (op 21.32 m vanaf de korte boarding en op 1.5 m afstand 
van de blauwe lijn)  tussen het minispeelveld en het welpenspeelveld 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 mini's 
en welpen in gevaar kunnen brengen.  
 
c. De competitiecommissie behoudt het recht een afscheiding om veiligheidsredenen te 
verbieden.  
 
d. In het minispeelveld dienen op het ijs tegen de reguliere boarding aan de korte zijde van 
de ijsbaan twee spelersbanken te worden geplaatst. 
 
e. Welpen maken gebruik van de reguliere spelersbanken.  
 
f. Bij mini-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 mini-ijshockey is het doel 130 cm breed en 90 cm hoog 
binnenkant paal gemeten.  
 
g. Bij welpenijshockey 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 welpenijshockey worden reguliere ijshockeydoelen gebruikt. 
 
Teamsamenstelling  
a. Gedurende het spel mogen van een miniteam niet meer dan vijf spelers - vier veldspelers 
en één doelverdediger - zich tegelijk op het speelveld bevinden.  
 
b. Gedurende het spel mogen van een welpenteam niet meer dan zes spelers - vijf 
veldspelers en één doelverdediger - zich tegelijk op het speelveld bevinden.  
 
Speeltijd  
a. Mini- en welpenwedstrijden 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 
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c. Deze wedstrijdjes duren 15 minuten doorlopende tijd ('vuile tijd').  
 
Wisselsignaal  
Om de 90 seconden klinkt een wisselsignaal. Indien binnen 15 seconden voor het verstrijken 
van de 90 seconden een spelonderbreking plaatsvindt, dient het wisselsignaal direct te 
klinken. 10 Seconden na het wisselsignaal wordt een face-off genomen op de fictieve 
middenlijn van het speelveld. 
 
Straffen  
a. In het geval van overtreding van de spelregels is bij mini's het volgende van toepassing:  
- een bestrafte mini wordt naar de spelersbank verwezen;  
- de teamleiding dient aan de bestrafte speler uit te leggen waarvoor de straf is opgelegd;  
- het team van de bestrafte speler speelt in numerieke minderheid;  
- wanneer een tegendoelpunt wordt gescoord mag de speler weer deelnemen aan het spel;  
- de straf geldt voor de lopende shift (= de speeltijd tussen twee wisselsignalen).  
 
b. In het geval van overtreding van de spelregels is bij welpen, met uitzondering van de 
situatie zoals in lid c beschreven, het volgende van toepassing:  
- de bestrafte welp 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.  
 
c. Indien een welp binnen 15 seconden voor het einde van een shift of tijdens het wisselen 
wordt bestraft, is het volgende van toepassing:  
- de bestrafte welp 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 welp 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.  
 
d. Bij mini's en welpen worden straffen niet op het scorebord vermeld.  
 
Overige afwijkende spelregels  
a. Bij mini's en welpen zijn bodychecks niet toegestaan. Een bodycheck wordt bestraft zoals 
beschreven onder Straffen.  
 
b. Bij mini's en welpen 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 mini's en welpen zijn de icing- en off-side-spelregel niet van toepassing.  
 
d. Bij mini's en welpen worden de face-offs bij aanvang van de wedstrijd, bij aanvang van 
een periode, na een wissel en na een doelpunt, genomen op de denkbeeldige middellijn. 
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e. Indien bij mini's en welpen 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 mini’s en welpen moeten de doelverdedigers worden aangespoord om binnen drie 
seconden de puck zelf weer in het spel te brengen. 
 
f. Bij mini’s worden doelpunten niet bijgehouden op het scorebord. 
 
BIJLAGE XVII: ICING-REGEL 
De zogenaamde hybride-icing, zoals  die in spelregel 65 in het officiële spelregelboek is 
opgenomen, wordt enkel toegepast in de ERE- en Eerste divisie. 
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 van het andere team, zal het spel worden 
onderbroken en is er sprake van icing. 
 
BIJLAGE XIX: SWITCHEN EN/OF HOGER SPELEN M.B.T. NIJA-SPELERS  
a. Leden van de NIJA worden m.b.t. de regelgeving (van de Bijlage) van het 

Sportreglement gezien als leden van IJ.V. Eindhoven Kemphanen. 
b. Overige bijlagen van dit reglement zijn ook van toepassing voor leden van de NIJA. 
 
BIJLAGE XVIII: 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. 
 
BIJLAGE XIX: BIJZONDERE WEDSTRIJDEN 
a. Het seizoen wordt geopend met de wedstrijd om de Ron Bertelingschaal. 
De wedstrijd om de Ron Bertelingschaal 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 Bertelingschaal gespeeld bij de verliezend bekerfinalist.  
De NIJB 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 
de Nederlandse IJshockey Bond. De bekerfinale wordt in één allesbeslissende wedstrijd 
gespeeld. Alle revenuen van de bekerfinale komen ten gunste van de NIJB. 
c. De NIJB heeft ook de mogelijkheid om wedstrijden te promotie van de ijshockeysport te 
organiseren. Dit kunnen onder andere demonstratiewedstrijden of een All Star game 
betreffen. De NIJB kan, onder nader te bepalen voorwaarden, de organisatie van deze 
wedstrijd (en) aan derden uitbesteden. 
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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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