Speelreglement BeNe-league
1. Deelname aan de BeNe-league staat open voor leden (verenigingen, stichtingen) van de KBIJF
(Koninklijke Belgische IJshockey Federatie) en de NIJB (Nederlandse IJshockey Bond).
2. Elk van de bonden beslist afzonderlijk of een lid van hun respectievelijke federatie of bond aan
het bestuur van de BeNe-league wordt voorgedragen voor deelname aan de betreffende
competitie. NIJB en KBIJF stellen eigen criteria vast m.b.t. deze voordracht.
3. Het bestuur van de BeNe-league beslist vervolgens over deelname aan de BeNe-league.
4. Het bestuur van de BeNE-league beslist over aanpassingen en/of aanvullingen op de
reglementen zoals die van toepassing zijn op de BeNe-league. Uiterlijk 1 augustus in het jaar
waarin het ijshockeyseizoen start, worden de reglementen aan de deelnemers van de BeNeleague verstrekt.
5. Zowel de strijd om het kampioenschap van de BeNe-league als die om de nationale bekers vallen,
met uitzondering van de bekerfinales, onder jurisdictie van de BeNe-league.
6. Naast dit speelreglement zijn de volgende reglementen van toepassing:
a. Statuten BeNe-league
b. Huishoudelijk reglement BeNe-league
c. Tuchtreglement BeNe-league
7. Daar waar onder 6. genoemde reglementen niet voorzien beslist het bestuur van de BeNeleague.
8. Door in te schrijven voor de BeNe-league confirmeert een deelnemend lid (stichting of
vereniging) zich aan de reglementen van de BeNe-league.
9. Elk team is verplicht een wedstrijd te spelen met 2 doelverdedigers en minimaal 12 veldspelers.
10. Speelgerechtigdheid
a. Elk deelnemend team dient uiterlijk 16 september het teamroster (teamregistratieformulier
met daarop spelers die aan de competitie gaan deelnemen) aan de leaguedirector voor te
leggen.
b. Spelers kunnen later aan het teamroster worden toegevoegd op verzoek van het
deelnemende team.
c. Spelers zijn speelgerechtigd enkel na schriftelijk akkoord van de leaguedirector
11. Importregeling
a. Een import is een speler die, conform IIHF-reglementen, niet gerechtigd is om voor een van
de twee nationale teams uit te komen.
b. Derhalve worden Belgen voor Nederlandse teams en Nederlanders voor Belgische teams niet
als import bestempeld.
c. Conform de IIHF reglementen is een ITC vereist bij een overgang van een Belgisch team naar
een Nederlands team of van een Nederlands team naar een Belgisch team. In een dergelijke
situatie brengen NIJB en/of KBIJF, behalve aan de IIHF af te dragen kosten, geen extra
administratiekosten in rekening.
Het aantal imports is per team vastgesteld op maximaal 2.
12. Daarnaast is een onbeperkt aantal statusspelers toegestaan.
Statusspeler:
a. Een speler die vanaf zijn vijftiende verjaardag onafgebroken in Nederland en/of België heeft
gespeeld.
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13.

14.

15.
16.

b. Een speler die bij aanvang van enig seizoen minimaal 4 volledige seizoenen in Nederland of
België heeft gespeeld.
Enkel een speler die vanaf het vroegste moment dat hij in Nederland en/of België als lid is
ingeschreven en tot het moment van bepalen of de speler speelgerechtigd is voor de BeNeleague én waarvoor geen ITC of LOA is afgegeven, komt in aanmerking voor het in dit artikel
genoemde.
Nationaal kampioen
a. De twee hoogst gerangschikte Nederlandse teams (A1, A2, B1 en B2) uit elke poule spelen in
het weekend van 24, 25 en 26 februari tijdens de zogenaamde 'Final 4'om het
Kampioenschap van Nederland. Deze 'Final 4' zal op een nog nader te bepalen locatie in
toernooivorm worden gespeeld. De winnaars van de halve finales tussen A1 en B2 enerzijds
en A2 en B1 anderzijds gaan naar de finale een dag later; de beide verliezers spelen om de
bronzen medaille.
b. Het hoogst eindigende Belgische team in de BENE-league is kampioen van België
Bekercompetitie
a. Naast de BeNe-league wordt onder auspiciën van de BeNe-league in elk land afzonderlijk een
competitie voor de nationale beker gespeeld. Clubs kunnen zich hiervoor afzonderlijk
inschrijven.
b. In het seizoen 2016-2017 spelen in Nederland 9 teams om de nationale beker van
Nederland; in België spelen 4 teams om de nationale beker van België. Het betreft in allebei
de gevallen een enkele competitie waarna de respectievelijk de nr. 1 en 4 en de nr. 2 en 3 in
een best-of-three in een halve finale tegen elkaar aantreden.
c. De winnaars spelen vervolgens de bekerfinale (één allesbeslissende wedstrijd).
Spelregels
Wedstrijden worden gespeeld conform de reglementen van de IIHF
Wedstrijdpunten
a. Tijdens competitiewedstrijden geldt de volgende puntentelling:
- 3 wedstrijdpunten voor het team dat de wedstrijd wint na de reguliere speeltijd van 60
minuten;
- 2 wedstrijdpunten voor het team dat de wedstrijd wint na een sudden victory overtime of
beslissende penaltyshots;
- 1 wedstrijdpunt voor het team dat gelijk speelt in de reguliere speeltijd van 60 minuten en
verliest na sudden victory overtime of beslissende penaltyshots.
b. Bij alle wedstrijden in de BeNe-league en landelijke bekercompetitie, volgt bij een gelijke
stand na de reguliere speeltijd, een sudden victory overtime die maximaal vijf minuten duurt
(zie ook spelregel 62 en 115, IIHF spelregelboek).
In afwijking van het spelregelboek wordt een verlenging gestart met 3 veldspelers
(indien er op het einde van de reguliere wedstrijdtijd geen straffen op de klok staan).
- Als de reguliere wedstrijd eindigt in een 5-3 situatie, dan wordt de verlenging gestart
met 5-3 spelers. Spelers kunnen op het einde van hun straftijd terugkeren op het ijs.
Zodra het spel wordt stilgelegd wordt het aantal spelers op het ijs teruggebracht
naar 4-3 of 3-3, al naar gelang wat van toepassing is.
- Als de reguliere wedstrijd eindigt in een 5-4 situatie, dan wordt de verlenging gestart
met 4-3 spelers. Speler kan op het einde van zijn straftijd terugkeren op het ijs.
Zodra het spel wordt stilgelegd wordt het aantal spelers op het ijs teruggebracht
naar 3-3.
- Als de reguliere wedstrijd eindigt in een 4-4 situatie, dan wordt de verlenging gestart
met 3-3 spelers. Spelers kunnen op het einde van hun straftijd terugkeren op het ijs.
Zodra het spel wordt stilgelegd wordt het aantal spelers op het ijs teruggebracht
naar 4-3 of 3-3.
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- Als de reguliere wedstrijd eindigt in een 4-3 situatie, dan wordt de verlenging gestart
met 4-3 spelers. Spelers kunnen op het einde van hun straftijd terugkeren op het ijs.
Zodra het spel wordt stilgelegd wordt het aantal spelers op het ijs teruggebracht
naar 4-3 of 3-3.
- Als de reguliere wedstrijd eindigt in een 3-3 situatie, dan wordt ook de verlenging
aangevangen met 3-3 spelers. Spelers kunnen op het einde van hun straftijd
terugkeren op het ijs. Zodra het spel wordt stilgelegd wordt het aantal spelers op het
ijs teruggebracht naar 4-3 of 3-3.
- Een team kan nooit minder dan drie spelers op het ijs hebben. In het geval van
straffen moet de tegenstander 1 of 2 spelers meer op het ijs zetten.
- Indien een team in de verlenging bestraft wordt, dan moet de tegenstander een
extra speler op het ijs zetten. Indien beide teams op hetzelfde moment in de
verlenging bestraft worden met een minor penalty (en er zijn geen andere straffen),
dan continueren de teams met 3-3 spelers.
- Indien een team in de verlenging bestraft wordt op een wijze waarop de
tegenstander normaliter 2 spelers meer op het ijs zou mogen hebben, dan blijft het
bestrafte team met 3 spelers op het ijs staan en de tegenstander met 5. Spelers
kunnen op het einde van hun straftijd terugkeren op het ijs. Zodra het spel wordt
stilgelegd wordt het aantal spelers op het teruggebracht naar 4-3 of 3-3, al naar
gelang wat van toepassing is.
Indien na de sudden victory overtime de stand nog steeds gelijk is, volgen allesbeslissende
penalty shots (zie ook spelregel 63, IIHF spelregelboek).
c. Indien de resterende ijstijd onvoldoende blijkt te zijn, dan wordt het ijs voorafgaand aan de
allesbeslissende penalty shots, niet geschaafd.
17. Rangschikking
a. De teams in een competitie worden gerangschikt op basis van het aantal behaalde
wedstrijdpunten, waarbij het team met de meeste wedstrijdpunten de hoogste rangschikking
krijgt, het team met de meeste wedstrijdpunten op één na de volgende rangschikking
enzovoort.
b. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten van één of meerdere teams wordt de
eindrangschikking in een competitie, niet zijnde een halve competitie (teams ontmoeten
elkaar in de competitie slechts één maal) bepaald door de volgende regels:
1. Indien twee of meer teams met een gelijk aantal 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. 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.
3. 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. 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.
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4. Indien ook dan een gelijke stand tussen twee teams blijft bestaan en de rangschikking is
van belang voor een kampioenschap, een promotie of een degradatie, zal een
allesbeslissende wedstrijd worden gespeeld, bij voorkeur op neutraal ijs. De
leaguedirector kan ook besluiten deze wedstrijd op de thuisijsbaan van één van de
betrokken teams in te plannen.
c. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten van één of meerdere teams wordt de eindrangschikking
in een halve competitie (teams ontmoeten elkaar in de competitie slechts één maal) bepaald
door de volgende regels:
1. Indien twee of meer teams met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen, wordt de
volgorde van de rangschikking bepaald door het doelsaldo van alle gespeelde
wedstrijden. 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. 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.
2. Indien ook dan een gelijke stand tussen die teams blijft bestaan, bepaalt het onderlinge
resultaat de volgorde van de rangschikking.
3. Indien ook dan een gelijke stand tussen twee teams blijft bestaan en de rangschikking is
van belang voor een kampioenschap, een promotie of een degradatie, zal een
allesbeslissende wedstrijd worden gespeeld, bij voorkeur op neutraal ijs, maar de
competitieleider kan ook besluiten deze wedstrijd op de thuisijsbaan van één van de
betrokken teams in te plannen.
18. Best-of-two serie
a. In een best-of-two serie spelen twee teams om het beste resultaat over twee wedstrijden.
b. Het team met de meeste wedstrijdpunten wint de best-of-two serie.
c. Indien het aantal wedstrijdpunten gelijk is, wint het team met het hoogste doelsaldo de bestof-two serie.
d. Beide teams spelen een thuiswedstrijd. De volgorde van de wedstrijden wordt bepaald door
de rangschikking voorafgaande aan de serie. Het team met de hoogste rangschikking speelt
de tweede thuiswedstrijd. De competitieleider kan op basis van de beschikbare ijstijd een
andere volgorde bepalen.
e. Indien de stand na de reguliere speeltijd van de eerste wedstrijd gelijk is, volgt een 3 tegen 3
verlenging van maximaal 5 minuten met sudden victory en zonodig een shoot-out.
f. Indien de eerste wedstrijd in de reguliere speeltijd is beslist en de stand na de reguliere
speeltijd van de tweede wedstrijd gelijk is, wint de winnaar van de eerste wedstrijd de bestof-two serie. Er volgt geen verlenging.
g. Indien beide wedstrijden na de reguliere speeltijd zijn beslist en de best-of-two-serie is nog
niet beslist, volgt een 3 tegen 3 verlenging van maximaal 5 minuten met sudden victory en
zonodig een shoot-out. Het team dat in de verlenging scoort of de shoot-out wint, wint de
best-of-two serie.
h. Indien de eerste wedstrijd na een verlenging of shoot-out is beslist en de stand is na de
reguliere speeltijd van de tweede wedstrijd gelijk, dan volgt een 3 tegen 3 verlenging van
maximaal 5 minuten met sudden victory en zonodig een shoot-out. Indien de winnaar van de
eerste wedstrijd in de verlenging scoort of de shoot-out wint, wint dat team de best-of-two
serie. Indien het team dat de eerste wedstrijd heeft verloren in de verlenging scoort of de
shoot-out wint, volgt een (mogelijk tweede) shoot-out. Het team dat deze (mogelijk tweede)
shoot-out wint, wint de best-of-two serie.
19. Best-of-three/five/seven serie
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a. In een best-of-three-, best-of-five-, of best-of-seven-serie spelen twee teams om het meeste
aantal gewonnen wedstrijden over respectievelijk drie, vijf of zeven wedstrijden.
b. Het team met de hoogste rangschikking voorafgaande aan de serie speelt de eerste wedstrijd
in de serie thuis. Indien de rangschikking geen uitsluitsel geeft of indien dat op basis van de
beschikbare ‘wedstrijdijstijden’ noodzakelijk is, beslist de competitieleider anderszins.
c. Tijdens een best-of-three-, best-of-five-, of best-of-seven-serie is iedere wedstrijd een
allesbeslissende wedstrijd.
d. De teams spelen om en om thuis en uit óf uit en thuis, of in een andere volgorde indien dat
noodzakelijk is op basis van de beschikbare ‘wedstrijdijstijden’.
e. Indien een team een aantal wedstrijden heeft gewonnen, zodanig dat het andere team de
serie niet meer kan winnen, word(t)(en) de resterende wedstrijd(en) niet meer gespeeld.
f. Indien een team, naar het oordeel van het bestuur van de BeNe-league, in een best-of-three,
best-of-five-, of een best-of-seven-serie voor een wedstrijd opzettelijk niet opkomt, verliest
dit team de serie.
20. Wijzigen competitiekalender
a. Alleen de leaguedirector kan wijzigingen in de competitiekalender aanbrengen.
b. Een wijziging zal worden doorgevoerd als dit van belang is voor het ordelijk verloop van de
betreffende competitie of een andere competitie. Een wijziging op verzoek van een van de
deelnemers kan worden gehonoreerd.
c. Het onderling afspreken tussen de betrokken clubs om af te wijken van een vastgestelde
competitiekalender is niet toegestaan.
d. Een verzoek om van een vastgestelde competitiekalender af te wijken, dient, met redenen
omkleed, schriftelijk of per email te worden ingediend bij de competitieleider. Een dergelijk
verzoek dient een door de tegenpartij geaccordeerd voorstel voor een alternatieve
speeldatum te bevatten.
e. De leaguedirector zal het verzoek beoordelen. Indien het verzoek wordt gehonoreerd, zal
€ 50 administratiekosten in rekening worden gebracht aan de club die het verzoek heeft
ingediend. Indien het verzoek door beide partijen wordt ingediend, wordt een ieder € 25
administratiekosten in rekening gebracht. Het staat de competitiecommissie vrij naar
bevinden geen administratiekosten in rekening te brengen.
21. Maatregelen
a. Indien het vaststellen van een competitiewedstrijd om welke reden dan ook niet mogelijk of
noodzakelijk is, kan de competitieleider beslissen de uitslag van de eerst volgende te spelen
wedstrijd tussen de beide teams in de betreffende competitie dubbel te laten tellen. Indien
de beide teams elkaar niet meer treffen, stelt de competitieleider, na het wegen van de
omstandigheden, de uitslag van de wedstrijd die niet gespeeld kan worden, vast op 0-0, 5-0
of 0-5.
b. In geval van overtreding van dit reglement kan de competitieleider in overleg met de
leaguedirector met betrekking tot een al dan niet gespeelde wedstrijd de volgende
strafmaatregelen treffen:
- het vaststellen van de uitslag van een wedstrijd op 5-0 of 0-5, of in het geval het doelsaldo
van de betreffende wedstrijd op het moment van staken groter is dan vijf, met het doelsaldo
voor en nul doelpunten tegen of met nul doelpunten voor en het doelsaldo tegen.
- of het vaststellen van de uitslag van een wedstrijd op 0-0;
- en/of het in mindering brengen van maximaal 10 wedstrijdpunten bij één of beide teams.
c. In geval van overtreding van dit reglement kan de leaguedirector tevens als strafmaatregelen
opleggen:
- een geldboete van maximaal € 500 (niet van toepassing op een natuurlijk persoon);
- en/of een speelverbod voor de competitie (uit de competitie nemen) met automatische
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degradatie;
- en/of een speelverbod voor alle wedstrijden (uit de competitie nemen) voor het lopende
seizoen;
d. Tegen het opleggen van een boete en/of maatregelen zoals bepaald onder lid c, behoudens
in het geval een boete van € 250 of minder is opgelegd, staat beroep open bij het bestuur.
Een uitspraak van het bestuur is bindend. Beroep staat eerst open na storting van de
administratiekosten van € 100,-. Indien de klager in het gelijk wordt gesteld wordt van dit
bedrag € 75,- geretourneerd.
e. Een aanvraag tot herziening van een uitspraak dient te worden gedaan binnen 5 dagen na
publicatie van de maatregel op de website. Het aantekenen van een eventueel beroep dient
te geschieden óf binnen 5 dagen na publicatie van de maatregel op de website óf binnen 5
dagen nadat de competitiecommissie uitsluitsel heeft gegeven over het verzoek tot
herziening.
f. Het bestuur kan te allen tijde bij een overtreding van de statuten of reglementen tegen een
lid, een vertegenwoordiger van een contractant, een bestuurslid van een lid, een speler, een
teambegeleider of een bench-official (tevens) een klacht indienen bij de tuchtcommissie of
kan het bestuur zelf een sanctie opleggen.
22. Afgelasten of staken van een wedstrijd
a. Alleen de competitieleider of de voor de betreffende wedstrijd aangewezen scheidsrechter
kunnen een wedstrijd afgelasten.
b. De redenen tot het afgelasten van een wedstrijd kunnen zijn:
1. weersomstandigheden bij wedstrijden op een niet-overdekte ijsbaan;
2. de conditie van het ijs;
3. technische storingen op de ijsbaan;
4. het ontbreken van de noodzakelijke voorzieningen op en rond het speelveld;
5. een gebrekkige organisatie door het thuisspelende lid of de thuisspelende contractant
met betrekking tot de bench-officials;
6. het niet opkomen van één of beide teams;
7. een gevaarlijke situatie (gladheid en/of zeer dichte mist) op de wegen.
Teams hebben een inspanningsverplichting om ook bij minder goede
weersomstandigheden wedstrijden zo veel mogelijk doorgang te laten vinden. Indien
door het KNMI of KMI een weeralarm (code rood of oranje; ) wordt afgegeven voor een
gebied waar een bezoekend team doorheen moet reizen om, voor de periode van 6 uur
voorafgaand aan de wedstrijd en/of een periode tot maximaal 3 uur na de wedstrijd, is
het bezoekende team gerechtigd om, in overleg met de leaguedirector, niet af te reizen
8. ‘droeve' omstandigheden.
c. Ten aanzien van lid b sub 1, 2, 3, 4, 5 en 6 wordt de beslissing met betrekking tot het
afgelasten van een wedstrijd genomen door de scheidsrechter. Indien redenen genoemd
onder lid b sub 1, 2, 3, 4 en 5 zich voordoen tijdens de wedstrijd, kan de scheidsrechter de
wedstrijd staken.
d. Ten aanzien van lid b sub 7 en 8 dient het team dat met deze omstandigheden wordt
geconfronteerd direct telefonisch contact op te nemen met de competitieleider en daarna
met de wedstrijdsecretaris van betreffende club .
e. Ten aanzien van lid b sub 6 geldt dat indien een team dertig minuten na de vastgestelde
aanvangstijd van de wedstrijd niet op het speelveld aanwezig is, de scheidsrechter de
wedstrijd zal afgelasten.
f. Met betrekking tot iedere wedstrijd die wegens redenen genoemd in lid b of wegens andere,
niet genoemde, zwaarwegende redenen, is afgelast of gestaakt, zal door de competitieleider
achteraf, primair op basis van het scheidsrechtersrapport en/of, indien van toepassing, op
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basis van het rapport van de door de competitiecommissie aangewezen functionaris zoals
bepaald in lid a, een toetsing c.q. beoordeling van de achterliggende redenen en
omstandigheden plaatsvinden. Ook in het geval dat de scheidsrechter de wedstrijd heeft
gestaakt wegens een zwaarwegende reden anders dan genoemd in lid b, zal de
competitiecommissie trachten vast te stellen welk team schuld heeft aan het feit dat de
scheidsrechter zich tot staken genoodzaakt achtte.
g. Indien de competitieleider vaststelt dat de schuld voor het afgelasten of staken van een
wedstrijd ligt bij één van beide teams of bij beide teams, wordt dit team of worden deze
teams bestraft op basis van artikel 21 lid b. en c. van dit reglement.
h. Indien de competitieleider vaststelt dat er geen sprake is van schuld voor het afgelasten van
een wedstrijd:
- wordt de wedstrijd opnieuw ingepland op een door de competitiecommissie nader te
bepalen datum en plaats;
- of wordt gehandeld op basis van artikel 21 lid a. en c.
i. Indien de competitiecommissie vaststelt dat er geen sprake is van schuld voor het staken van
een wedstrijd:
- wordt, indien tenminste twee perioden zijn gespeeld, de stand in de wedstrijd op het
moment van staken als einduitslag vastgesteld;
- of wordt, indien minder dan twee perioden zijn gespeeld, de wedstrijd geheel opnieuw
gespeeld op een door de competitiecommissie nader te bepalen datum en plaats;
- of wordt gehandeld op basis van artikel 21 lid b. en c.
j. Indien een wedstrijd geen doorgang kan vinden, is het lid dat of de contractant die als eerste
van dit feit op de hoogte is, verplicht zo snel mogelijk de tegenstander en degene die
verantwoordelijk is voor de toewijzing van scheidsrechters en de competitieleider hierover
telefonisch in te lichten. Het feit dat een club deze verplichting voldoet, betekent
nadrukkelijk niet dat deze club is vrijgesteld van een mogelijke schuld aan het geen doorgang
vinden van een wedstrijd. Het niet voldoen aan de verplichting tot informeren van de
tegenstander en degene die verantwoordelijk is voor de toewijzing van scheidsrechters en zal
worden bestraft met een geldboete tot maximaal € 500.
23. Arbitrage
Alle wedstrijden in de BeNe-league en nationale bekercompetities worden geleid volgens het
driemansysteem, tenzij de referee-in-chief anders besluit. De halve finales en finales wordt
volgens het viermansysteem geleid.
Vergoedingen en onkostenvergoedingen voor scheidsrechters, linesmen en supervisors worden
vastgesteld door het bestuur van de BeNe-league.
24. Transfers
a. Transfers van Belgische en Nederlandse spelers binnen de BeNe-league zijn mogelijk tot 1
december van het jaar waarin het competitieseizoen is gestart.
b. Internationale transfers zijn eveneens mogelijk tot 1 december van het jaar waarin het
competitieseizoen is gestart. Het is echter mogelijk één ITC te ruilen in de periode van 1
december van het jaar waarin het competitieseizoen is gestart tot de door de IIHF gestelde
termijn van internationale transfers.
25. Marketing
Deelnemers aan de BeNe-league hebben de verplichting om:
a. twee mouwposities af te staan t.b.v. een competitiesponsor zoals afgebeeld in
onderstaande foto. De afmetingen zijn 22 * 8 cm.
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b. (in Nederland) een boardingpositie af te staan t.b.v. een competitiesponsor;
c. mee te werken aan promotionele activiteiten t.b.v. een competitiesponsor;
d. competitiesponsoren te faciliteren.
Voorwaarden en verplichtingen worden vooraf overlegd met de deelnemers aan de BeNe-league.
26. Toegangsregeling
a. Bestuursleden BeNE-league en league director BeNe-league
Deze hebben, met partner, op vertoon van hun BeNe-leaguepasje toegang tot de
hoogste rang tot alle wedstrijden. Zij hebben recht op een goede, veilige en
gereserveerde plaats van de hoogste rang. Ook hebben zij recht op toegang tot de
eventuele VIP-gelegenheden.
Bestuursleden en leaguedirector hebben het recht, mits vooraf aangekondigd, gasten uit
te nodigen voor wedstrijden. Zij hebben recht op een goede, veilige en gereserveerde
plaats van de hoogste rang. Ook hebben zij recht op toegang tot de eventuele VIPgelegenheden.
b. Scheidsrechters, linesmen, supervisors
Deze hebben (behalve bij de bekerfinale), met hun partner recht op toegang tot alle
wedstrijden. Zij dienen zich voorafgaand aan te melden bij het secretariaat van de
thuisspelende club.
c. Elke club krijgt de beschikking over 5 passe-partouts waarmee bestuurders en/of spelers
toegang verkrijgen tot de uitwedstrijden van hun team.
d. Voor overige doelgroepen zijn voor wedstrijden in Nederland de reglementen van de
NIJB en voor wedstrijden in België de reglementen van de KBIJF van toepassing.
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Bijlage speelreglement BeNe-league

BeNe-league seizoen 2016-2017
Deelnemende teams aan de BENE-league zijn:
AHOUD Devils Nijmegen
Antwerp Phantoms
Bulldogs Liège
Eindhoven Kemphanen
GIJS Groningen
Hijs Hokij Den Haag
Hotwings Panters Zoetermeer
IHCL Leuven
IJ.V. Amstel Tijgers anno 1963
Laco Eaters Limburg
Red Eagles 's-Hertogenbosch
REPLAY HYC Herentals
Tilburg Trappers Toekomstteam
UNIS Flyers Heerenveen
De veertien teams worden in twee poules ondergebracht. In elke poule wordt een enkele competitie
gespeeld (alle teams spelen uit én thuis tegen elkaar). Ook speelt elk team óf uit óf thuis tegen elk
team ut de andere poule. Op deze manier spelen alle teams 19 reguliere wedstrijden
Na de reguliere competitie volgt een kwartfinale in een best-of-three serie volgens dit schema: A1B4, A2-B3, B1-A4 en B2-A3 (A1= eerst geplaatste in poule A, enz.). De winnaars van deze wedstrijden
zijn respectievelijk C1, C2, C3 en C4. De hoger gerangschikte teams hebben hierbij het thuisvoordeel.
De halve finales om de BeNe-league gaan vervolgens in een best-of-three serie tussen C1 en C4 en
tussen C2 en C3. Het thuisvoordeel is daarbij voor de teams met de beste onderlinge resultaten in de
poule wedstrijden.
De finale wordt gespeeld in een best-of-five serie tussen de winnaars van de halve finales. Het
thuisvoordeel in de finale wordt bepaald aan de hand van alle onderlinge poulewedstrijd(en) tussen
de finalisten.
Pouleindeling
Poule A
AHOUD Devils Nijmegen
Dolphin Kemphanen
Hotwings Panters Zoetermeer
IJ.V. Amstel Tijgers anno 1963
Antwerp Phantoms
REPLAY HYC Herentals
Tilburg Trappers Toekomstteam

Poule B
GIJS Groningen
Hijs Hokij Den Haag
IHCL Leuven
Laco Eaters Limburg
Bulldogs Liège
Red Eagles 's-Hertogenbosch
UNIS Flyers Heerenveen
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Beker van Nederland
Negen teams, verdeeld over twee poules nemen deel aan de Beker van Nederland
Poule A
AHOUD Devils Nijmegen
Laco Eaters Limburg
Red Eagles 's-Hertogenbosch
Tilburg Trappers Toekomstteam

Poule B
GIJS Groningen
Hijs Hokij Den Haag
Hotwings Panters Zoetermeer
IJ.V. Amstel Tijgers anno 1963
UNIS Flyers Heerenveen

In elke poule wordt een enkele competitie gespeeld: teams spelen uit én thuis tegen elkaar.
Nummer 1 uit poule A en nummer 2 uit poule B spelen, evenals de nummers 1 uit poule B en 2 uit
poule A, in een best-of-three serie om een plaats in de finale. De finale (18 januari, Eindhoven) is een
allesbeslissende wedstrijd.
Beker van België
Deelnemende teams zijn Antwerp Phantoms, Bulldogs Liége, IHCL Leuven en REPLAY HYC Herentals.
De vier teams spelen een enkele competitie: teams spelen uit én thuis tegen elkaar. Na 6 wedstrijden
wordt de stand opgemaakt en spelen de nummers 1 en 4, alsmede de nummers 2 en 3, in een bestof-three serie om een finaleplaats. De finale (11 februari) is een allesbeslissende wedstrijd.
Uitwisselen van spelers tussen Oberliga-team en BeNe-league team
a. Spelers geboren in 1995 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 1994 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 1994 of eerder mogen onbeperkt
hoger spelen
iv. Voor de 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 play-offs (BeNe-league en nationale beker).
e. Tot 1 december 2016 kunnen maximaal twee veranderingen in de lijst van kernspelers
worden doorgevoerd.
Opmerking
Het gedachtegoed van deze speciale afspraak is om Tilburg Trappers Oberliga team te
ondersteunen om jonge spelers ( U22 ) meer speelmogelijkheden te geven en om langdurig
geblesseerde of uit vorm zijnde spelers de mogelijkheid te geven terug speelritme op te laten
doen alvorens terug te keren naar het Oberliga team.
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Indien Tilburg Trapper Oberliga team het beschreven gedachtegoed niet naleeft of op enigerlei
wijze “misbruikt”, behoudt het Bestuur van de BeNe-league zich het recht voor om deze afspraak
eenzijdig te wijzigen en indien nodig sancties op te leggen.
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Kalender
maand
sep
sept
sept /okt
okt

nov

dec

jan.

febr.

febr.
mrt

datum
week
activiteit
24
Ron Bertelingschaal: Geleen vs. Heerenveen
23-24-25
Overige teams kunnen hier reeds wedstrijden spelen
30-1-2
1 bekerronde NL en B + BeNe-league
7-8-9
2 bekerronde NL en B + BeNe-league
14-15-16
3 bekerronde NL en B + BeNe-league
21-22-23
4 bekerronde NL en B + BeNe-league
28-29-30
5 bekerronde NL en B + BeNe-league
4-5-6
6 bekerronde NL en B + BeNe-league
11-12-13
7 bekerronde NL en B + BeNe-league
18-19-20
8 BeNe-league
25-26-27
9 BeNe-league
2-3-4
10 BeNe-league
9-10-11
11 BeNe-league
16-17-18
12 BeNe-league
23
13 BeNe-league
27-28
NL halve finale beker (best-of-three)
27-28
B halve finale beker (best-of-three)
30
13 BeNe-league
30
B halve finale beker (best-of-three)
3-4
NL halve finale beker (best-of-three)
6-7-8
14 BeNe-league
13-14-15
15 BeNe-league
18
bekerfinale Nederland
20-21-22
16 BeNe-league
27-28-29
17 BeNe-league
3-4-5
18 BeNe-league
10-11-12
international break
10-11-12
bekerfinale België
17-18-19
19 BeNe-league
24-25-26
Final 4
3-4-5
kwart finale BeNe-league(best-of-three)
7-8
kwart finale BeNe-league(best-of-three)
10-11-12
halve finale BeNe-league(best-of-three)
14-15
halve finale BeNe-league(best-of-three)
17-18-19
finale BeNe-league(best-of-five)
21-22
finale BeNe-league(best-of-five
24-25-26
finale BeNe-league(best-of-five)

Opmerkingen
1. Er zijn 20 weekenden beschikbaar voor 25 of 27 reguliere wedstrijden. Daarnaast zijn er
(voor sommige teams) uitwijkmogelijkheden naar de data die in bovenstaand schema niet
van een weeknummer zijn voorzien.
2. Teams die reeds in het weekend van 23-24-25 september kunnen spelen (uit en/of thuis),
wordt verzocht dit per omgaande te melden.
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3. De Final 4 in Nederland is mede op verzoek van de clubs geplaatst op het einde van de
reguliere competitie BeNe-league.
4. Gezien het feit dat he Belgische nationale team van 3-9 april deelneemt aan het WK Divisie
IIA in Galati moet de competitie eindigen op 24-25-26 maart.
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