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23. Bijzondere spelregels  

In Nederland hanteren we de spelregels van de International Ice Hockey Federation. Echter voor een aantal divisies 
kennen we afwijkende regels. 

Je zou je kunnen afvragen waarom dat er spelregels zijn en waarom de spelregels zijn zoals ze zijn. Om hier 
enigszins een kijk op te geven, som ik wat zaken op. 

Waarom zijn er spelregels? 

 Om het spel attractief te maken voor spelers, coaches en toeschouwers. 
 Om aanvallend spel te bewerkstelligen. 
 Om voor veiligheid van spelers te zorgen. 
 Om hard en ruig (is niet hetzelfde als ruw en onsportief) spel op het ijs te leggen. 
 Om het spel snel te maken c.q. te houden. 

Waarom zijn de spelregels zoals ze zijn? 

 Ter voorkoming en ter reducering van blessures. 
 Ter voorkoming van onnodig oponthoud. 
 Om scoringskansen terug te geven aan spelers waar een overtreding tegen begaan is. 
 Om technische spelers hun vaardigheden te kunnen laten tonen. 
 Om spelers plezier in het spel te geven en te laten houden. 
 Om de wedstrijd voor toeschouwers aantrekkelijk te maken. 
 Passen binnen de filosofie van de sportbelevenis (sportiviteit). 

WELPEN EN MINI'S

Artikel 1: Speelveld 
a) Mini- en welpenwedstrijden worden gelijktijdig op dezelfde ijsvlakte gespeeld. Mini-ijshockey wordt in de breedte 

op eenderde van de ijsvlakte gespeeld. Welpenijshockey wordt in de lengte op tweederde van de ijsvlakte 
gespeeld.

b) Op 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. Vóór deze spelerbanken dient op de reguliere doellijn een balk of touw van 
maximaal 12 cm hoogte te worden aangebracht.

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 vier meter van de op de blauwe lijn geplaatste afscheiding 
één van de doelen geplaatst, zodanig dat het centrum van het doel het speelveld over de lengte-as in twee 
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gelijke helften verdeelt. Het andere doel wordt op de reguliere plaats op de reguliere doellijn geplaatst. Bij 
welpen-ijshockey is het doel 130 cm breed en 90 cm hoog binnenkant paal gemeten. 

Artikel 2: 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.  

NB
Zowel bij welpen als bij mini's wordt sterk aanbevolen om van toernooi tot toernooi telkens een andere speler 
als doelverdediger op te stellen.

Artikel 3: Speeltijd
a) Mini- en welpenwedstrijden worden gelijktijdig gespeeld.  
b) Tijdens een toernooi met drie clubs worden zes wedstijdjes gepeeld volgens het volgende schema:  

team 1 vs team 2
team 2 vs team 3
team 3 vs team 1
team 1 vs team 2
team 2 vs team 3
team 3 vs team 1

c) Deze wedstrijdjes duren 15 minuten doorlopende tijd ('vuile tijd').
d) Een 'losse' wedstrijd tussen twee teams (d.w.z. niet in het kader van een toernooi met 3 clubs) bestaat uit drie 

periodes van 15 minuten doorlopende tijd ('vuile tijd').

Artikel 4: 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.

Artikel 5: Spelerswissel
a) Na een wisselsignaal moeten alle mini's en alle welpen met uitzondering van de doelverdediger, wisselen.
b) Een spelerswissel is volgens het nummerrroulatiesysteem:

bij aanvang van de wedstrijd beginnen bij de mini's de eerste vier spelers van het wedstrijdformulier en 
bij de welpen de eerste vijf spelers van het wedstrijdformulier en één doelverdediger;
de overige spelers nemen op een door de teambegeleiding bepaalde volgorde plaats op de 
spelersbank ; 
bij het wisselen gaan de vier mini's of vijf welpen die vooraan op de bank zitten - het dichtst bij de deur 
of bij het midden van het speelveld - het ijs op, de spelers die nog niet aan de beurt zijn schuiven naar 
voren en de spelers die van het ijs komen nemen achteraan plaats
 bij aanvang van een nieuwe periode beginnen vier mini's of vijf welpen die aan het eind van de vorige 
periode vooraan in de spelersbank zaten.

Artikel 6: 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);  
na afloop van de straf (de shift dus) neemt de mini zijn volgorde volgens het nummerroulatiesysteem in.
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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;
indien de speler na afloop van de straf (de shift dus) volgens het nummerroulatiesysteem aan de beurt 
is, dient hij het ijs te betreden;
indien de speler na afloop van de straf (de shift dus) volgens de nummerroulatieysteem niet aan de beurt 
is, dient hij op de spelersbank op de volgorde van het nummerroulatiesyteem plaats te nemen;
de teamleiding dient bij de eerste gelegenheid 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.

Artikel 7: Overige afwijkende spelregels
a) Bij mini's en welpen zijn bodychecks niet toegestaan. Een bodycheck wordt bestraft zoals beschreven in artikel 

6.
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 in artikel 6.  

c) De icing- en off-side-spelregel zijn niet van toepassing.
d) De face-offs bij aanvang van de wedstrijd, bij aanvang van een periode, na een wissel en na een doelpunt, 

worden genomen op de denkbeeldige middellijn. Bij Welpen-wedstrijden worden in alle overige situaties de face-
offs genomen volgens de gebruikelijke regels. Bij mini’s vinden alle spelhervattingen in het midden plaats. Het 
nemen van de face-offs geschiedt op basis van nummerroulatie.

e) Bij mini- en welpenwedstrijden worden doelpunten niet bijgehouden op het scorebord.
f) Bij mini- en welpenwedstrijden wordt gebruik gemaakt van afwijkende wedstrijdformulieren. 
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RICHTLIJN BODYCONTACT VERSUS BODYCHECKING 

Bodycontact (wel toegestaan in divisies 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. 
Bodychecking (niet toegestaan in divisies zonder bodycheeken): 

- 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. 

Vrouwenijshockey
Volledigheidshalve vermeld ik hier dat in vrouwenijshockey geen bodycheck is toegestaan (volgens de spelregels 
van de IIHF). 

Time-out
In Nederland zijn time-outs slechts toegestaan tijdens wedstrijden in de ERE-divisie en Eerste Divisie. 


