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ARTIKEL 1: ALGEMEEN
a. Krachtens het huishoudelijk reglement heeft het bondsbestuur de taak van de NIJB met
betrekking tot de zorg voor en de organisatie van de competitie, met inachtneming van de
bepalingen van het huishoudelijk reglement, gedelegeerd aan de competitiecommissie.
b. Indien om welke reden dan ook door de competitiecommissie of namens de
competitiecommissie door een medewerker van het bondsbureau of namens de
competitiecommissie door een andere functionaris, één of meerdere van de in dit reglement
genoemde maatregelen worden genomen dan wel een wedstrijd wordt afgelast, gestaakt
en/of om een andere reden geen doorgang kan vinden, is de NIJB nimmer aansprakelijk
voor alle daaruit voortvloeiende schade en/of kosten in de ruimste zin van het woord.
ARTIKEL 2: TOEPASSING SPORTREGLEMENT
a. Het sportreglement is van toepassing op alle door de NIJB georganiseerde
competitiewedstrijden en onder auspiciën van de NIJB gespeelde vriendschappelijke
wedstrijden.
b. Alle door de Nederlandse IJshockey Bond (NIJB) georganiseerde competitiewedstrijden,
en onder auspiciën van de NIJB gespeelde vriendschappelijke wedstrijden, worden gespeeld
volgens het rule book (spelregelboek) van de International Ice Hockey Federation (IIHF)
inclusief de daarop van toepassing zijnde rules interpretations (richtlijnen) van de IIHF. De
NIJB draagt zorg voor een adequate vertaling van dit Engelstalige IIHF-spelregelboek in de
Nederlandse taal. Bij discrepanties tussen de Engelstalige en de vertaalde versie, is de
Engelstalige versie bindend.
c. Daar waar bepalingen uit het sportreglement of daar waar bepalingen opgesteld op basis
van het sportreglement, afwijken van het IIHF-spelregelboek, is het sportreglement bindend.
d. Tijdens onder auspiciën van de NIJB gespeelde vriendschappelijke wedstrijden is het de
deelnemende teams toegestaan af te wijken van specifiek in dit reglement aangegeven
bepalingen (zie artikel 27 lid f).
ARTIKEL 3: COMPETITIECOMMISSIE
a. De competitiecommissie oefent haar bevoegdheden uit conform de statuten en de
bepalingen van het huishoudelijk reglement.
b. De leden van de competitiecommissie worden door het bondsbestuur benoemd.
c. De competitiecommissie zal, indien zij dat noodzakelijk acht, voorstellen tot wijziging van het
sportreglement doen aan het bondsbestuur.
d. Bij de uitvoering van competitiezaken in het algemeen en bij de uitvoering van dit
sportreglement in het bijzonder, wordt de competitiecommissie bijgestaan door medewerkers
van het bondsbureau. De wijze waarop taken aan medewerkers van het bondsbureau worden
toebedeeld, valt onder de verantwoordelijkheid van het bondsbestuur.
e. De competitiecommissie is verantwoordelijk voor de planning en organisatie van de
competitie en zorgt voor een ordelijk verloop van de competitie. Teneinde de competitie in
goede banen te kunnen leiden, zorgt de competitiecommissie voor:
- het opstellen van één of meer competitiekalenders;
- het informeren van deelnemende leden en contractanten over alle zaken die van belang zijn
voor een ordelijk verloop van de competitie;
- het toezicht houden op het nakomen van de wedstrijdverplichtingen van de aan de competitie
deelnemende leden en contractanten en indien noodzakelijk het nemen van corrigerende
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maatregelen waaronder strafmaatregelen.
f. Bij het samenstellen van de competitiekalender houdt de competitiecommissie, daar waar
mogelijk, rekening met vooraf opgegeven verhinderingen, vriendschappelijke wedstrijden,
toernooien en andere wensen van de deelnemende leden en contractanten en met de belangen
van het nationale team en andere nationale en regionale selecties.
g. Indien een thuisspelend team niet over de ijsbaan kan beschikken waar het gewoon is de
thuiswedstrijden te spelen, bepaalt de competitiecommissie op welke andere ijsbaan wordt
gespeeld of welke andere maatregel eventueel noodzakelijk is.
ARTIKEL 4: MAATREGELEN
a. Indien het vaststellen van een competitiewedstrijd om welke reden dan ook niet mogelijk
of noodzakelijk is, kan de competitiecommissie 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 competitiecommissie, 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 competitiecommissie 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 1, 2 of 3 wedstrijdpunten bij één of beide teams.
c. In geval van overtreding van dit reglement kan de competitiecommissie tevens als
strafmaatregelen opleggen:
- een geldboete van maximaal EUR 500;
- en/of een speelverbod voor de competitie met automatische degradatie;
- en/of een speelverbod voor alle wedstrijden voor het lopende seizoen;
- en/of de verplichting om aan de tegenstander schadevergoeding te betalen.
d. Tegen het opleggen van een boete en/of maatregelen zoals bepaald onder lid c,
behoudens in het geval een boete van EUR 250 of minder is opgelegd, staat beroep open bij
het bondsbestuur.
e. De competitiecommissie 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 een klacht indienen bij de
tuchtcommissie.
ARTIKEL 5: DEELNEMENDE TEAMS
a. De competitie van de NIJB staat open voor teams van gewone leden zoals omschreven in
de statuten, contractanten en, onder bepaalde voorwaarden, voor buitenlandse clubs.
b. Contractanten zijn niet aan een lid verbonden teams die zich voor een door het
bondsbestuur daartoe aangemerkte competitie kunnen inschrijven. Deze contractanten zijn
verplicht de deelnemende spelers en begeleiders als individueel lid bij de NIJB aan te
melden en zijn gehouden aan het sportreglement, het tuchtreglement en andere reglementen
of bepalingen voor zover van toepassing.
c. Het bondsbestuur kan onder nader te bepalen voorwaarden teams van buitenlandse clubs
tot de competitie toelaten. Naast bedoelde nadere voorwaarden is een buitenlandse club in
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ieder geval gehouden aan het sportreglement, het tuchtreglement en andere reglementen of
bepalingen voor zover van toepassing.
d. De competitiecommissie van de NIJB bepaalt de procedure van inschrijving voor de
competitie in de verschillende competities. De competitiecommissie kan na overleg teams in
een andere competitie indelen dan die waarvoor zij zijn ingeschreven. De hoogte van het
wedstrijdgeld per competitie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De
hoogte van de competitie-afdracht wordt per in te schrijven team vastgesteld door de
algemene ledenvergadering.
e. De deelnemers aan de competitie dienen over voldoende ‘wedstrijdijstijd’ te beschikken.
- voor deelname aan de Eredivisie of Eerste divisie zijn per team tenminste twee
‘thuisspeeltijden’ per week verplicht;
- tijdens play-offs in de Eredivisie dient een team over een derde ‘thuisspeeltijd’ per week te
beschikken;
- voor de overige competities geldt de vuistregel per twee ingeschreven teams één
‘thuisspeeltijd’ per week.
f. De competitiecommissie kan één of meerdere teams van een lid of een contractant,
deelname aan de competitie ontzeggen indien de beschikbare ‘wedstrijdijstijden’ niet
voldoende zijn of een ordelijk verloop van de competitie ernstig belemmeren.
g. Voor de deelnemers aan de competitie is de competitiekalender bindend en zij dienen de
daaruit voortvloeiende verplichtingen zonder enig voorbehoud na te komen.
h. Competitiewedstrijden hebben, ongeacht de datum waarop zij zijn vastgesteld, altijd
voorrang op vriendschappelijke wedstrijden.
i. Alle opmerkingen, aanmerkingen, klachten etc. van een lid of contractant naar aanleiding
van gespeelde wedstrijden moeten schriftelijk worden gericht aan de competitiecommissie of
aan de scheidsrechterscommissie in het geval de opmerkingen, aanmerkingen, klachten etc.
betrekking hebben op een scheidsrechter of linesman. Een dergelijk schrijven moet binnen
vijf dagen na de wedstrijddatum op het bondsbureau aanwezig zijn. Opmerkingen,
aanmerkingen, klachten etc. die later worden ingediend, worden niet in behandeling
genomen.
ARTIKEL 6: FARM TEAM-CONSTRUCTIE
a. Wanneer een lid (club) dat met een Eredivisie-team aan de competitie deelneemt, niet zelf
met een Eerste divisie-team aan de competitie deelneemt, kan dat lid (die club) met een
ander lid (club) dat met een Eerste divisie-team aan de competitie deelneemt, een farm
team-constructie aangaan.
b. Wanneer een lid (club) dat met een Eerste divisie-team aan de competitie deelneemt, niet
zelf met een Eredivisie-team aan de competitie deelneemt, kan dat lid (die club) met een
ander lid (club) dat met een Eredivisie-team aan de competitie deelneemt, een farm teamconstructie aangaan.
c. Een lid (club) dat met een Eredivisie-team aan de competitie deelneemt, kan slechts met
één ander lid (club) dat met een Eerste divisie-team aan de competitie deelneemt, een farm
team-constructie aangaan.
d. Een lid (club) dat met een Eerste divisie-team aan de competitie deelneemt, kan slechts
met één ander lid (club) dat met een Eredivisie-team aan de competitie deelneemt, een farm
team-constructie aangaan.
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e. Leden (clubs) die met elkaar een farm team-constructie wensen aan te gaan, dienen
daartoe een verzoek in te dienen bij de competitiecommissie. De competitiecommissie
beslist of de farm team-constructie wordt erkend en kan aan die erkenning voorwaarden
verbinden.
f. Spelers van leden (clubs) met een erkende farm team-constructie kunnen, onder nader
vast te stellen voorwaarden, switchen tussen een Eredivisie- en een Eerste divisie-team. De
spelers die onder deze voorwaarden mogen switchen, kunnen in beide teams het NIJBpaspoort gebruiken van het lid (de club) waarvan zij lid zijn c.q. waarbij zij zijn aangesloten.
NB
Ook in de situatie dat op dezelfde ijsbaan een lid met een Eredivisie-team in de competitie
uitkomt en een ander lid met een Eerste divisie-team, dient een farm team-constructie te
worden aangegaan om het switchen van spelers tussen het Eredivisie-team en het Eerste
divisie-team mogelijk te maken.
ARTIKEL 7: DEELNEMENDE SPELERS
a. Spelers die deelnemen aan door de NIJB georganiseerde competitiewedstrijden of aan
onder auspiciën van de NIJB gespeelde vriendschappelijke wedstrijden, dienen te
beschikken over een NIJB-paspoort van het lid of de contractant waarvoor zij uitkomen.
b. Indien op één ijsbaan een lid actief is binnen juniorencompetities en een ander lid binnen
de eredivisie of eerste divisie, is het spelers van het eerstgenoemde lid, met inachtneming
van de betreffende bepalingen ten aanzien van speelgerechtigheid, toegestaan met een
NIJB-paspoort van dat lid uit te komen voor het andere lid.
c. De competitiecommissie van de NIJB bepaalt de aanvraagprocedure voor NIJBpaspoorten. De kosten die hiermee samenhangen, worden vastgesteld door de algemene
ledenvergadering.
d. Voordat een NIJB-paspoort wordt afgegeven, controleert het bondsbureau of het
aanvragende lid c.q. de aanvragende contractant aan alle procedurele verplichtingen heeft
voldaan.
e. Het minimum aantal spelers voor het spelen van een wedstrijd bedraagt zes, namelijk één
doelverdediger en vijf veldspelers. Indien hieraan niet wordt voldaan, zal dit bestraft worden
op basis van artikel 4 lid b en c van dit reglement. (Het maximum aantal van twintig
veldspelers en twee doelverdedigers is bepaald door het IIHF-spelregelboek.)
f. In de Eredivisie en Eerste divisie moet ieder team de beschikking hebben over een
reserve-doelverdediger zoals bepaald in het IIHF-spelregelboek, dat wil zeggen dat deze
doelverdediger op elk moment van de wedstrijd volledig gekleed moet zijn in zijn
doelverdedigersuitrusting, met uitzondering van helm, gezichtsmasker en handschoenen. In
de overige competities is het niet verplicht over een aldus aangeklede reservedoelverdediger te beschikken.
ARTIKEL 8: MANNEN EN VROUWEN
De competitie van de NIJB staat open voor mannen en vrouwen.
ARTIKEL 9: NATIONALE TRANSFERS
a. Er is sprake van een nationale transfer wanneer een lid of contractant een speler bij de
NIJB wenst te registreren - in casu voor deze speler een NIJB-paspoort wenst aan te vragen
- die door een ander lid of andere contractant bij de NIJB is geregistreerd of die in een
periode tot vijf jaar terug door een ander lid of andere contractant bij de NIJB was
geregistreerd.
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b. Een nationale transfer is alleen mogelijk als de betreffende speler aan zijn verplichtingen
jegens het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant heeft voldaan. Om dit te bepalen wordt de
procedure gevolgd zoals vastgesteld in dit artikel.
c. Het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant meldt de beoogde nationale transfer aan bij de
NIJB volgens de aanvraagprocedure die is bepaald door de competitiecommissie (zie lid o).
d. De beoogde nationale transfer wordt vermeld op de website van de NIJB en het ‘nieuwe’
lid of de ‘nieuwe’ contractant ontvangt een NIJB-paspoort voor de betreffende speler. Vanaf
het moment dat het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant over het NIJB-paspoort beschikt, is
de speler gerechtigd voor het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant uit te komen.
e. Het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant krijgt vanaf de datum dat de beoogde nationale
transfer op de website van de NIJB is gepubliceerd, veertien dagen de tijd aan de NIJB,
wegens het niet voldoen aan verplichtingen van betreffende speler, een schriftelijk
gemotiveerd bezwaar tegen de transfer kenbaar te maken. Een dergelijk bezwaar wordt,
zonder vermelding van details, gepubliceerd op de website van de NIJB.
f. Laat het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant de periode van veertien dagen zoals bepaald in
het vorige lid, voorbij gaan, dan betekent dit de facto dat de betreffende speler aan zijn
verplichtingen heeft voldaan en is de transfer daarmee definitief.
g. Indien het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant een bezwaar tegen de transfer kenbaar heeft
gemaakt, krijgen het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant en het ‘oude’ lid of de ‘oude’
contractant vanaf de datum dat de melding van het bezwaar op de website van de NIJB is
gepubliceerd, veertien dagen de tijd de zaak met elkaar op te lossen. Het ‘oude’ lid of de
‘oude’ contractant neemt daartoe zelf contact op met het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’
contractant. Gedurende deze periode blijft de speler gerechtigd voor het ‘nieuwe’ lid of de
‘nieuwe’ contractant uit komen.
h. Indien binnen de periode van veertien dagen zoals bepaald in het vorige lid, het ‘oude’ lid
of de ‘oude’ contractant de NIJB schriftelijk informeert dat de betreffende speler aan zijn
verplichtingen heeft voldaan, is de transfer daarmee definitief.
i. Indien binnen de periode van veertien dagen zoals bepaald in lid g het ‘oude’ lid of de
‘oude’ contractant de NIJB niet schriftelijk heeft geïnformeerd dat de betreffende speler aan
zijn verplichtingen heeft voldaan, zal de competitiecommissie de zaak beoordelen. Het ‘oude’
lid of de ‘oude’ contractant dient daartoe binnen een periode van zeven dagen na afloop van
de periode van veertien dagen zoals bepaald in lid g, schriftelijke bewijzen van verplichtingen
van de betreffende speler beschikbaar te stellen.
j. Indien de competitiecommissie oordeelt dat de speler verplichtingen heeft jegens het ‘oude’
lid of de ‘oude’ contractant, is de speler niet gerechtigd te spelen tot het moment dat hij aan
zijn verplichtingen heeft voldaan. Aan het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant worden
administratiekosten in rekening gebracht. De hoogte van die administratiekosten wordt
vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
k. Indien de competitiecommissie oordeelt dat de speler geen verplichtingen heeft jegens het
‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant, worden aan het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant,
administratiekosten in rekening gebracht. De hoogte van die administratiekosten wordt
vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
l. Indien de competitiecommissie oordeelt dat op basis van de beschikbare schriftelijke
bewijzen geen oordeel mogelijk is, zal de competitiecommissie de zaak voorleggen aan het
college van arbiters van de NIJB. Gedurende de periode tot aan de uitspraak van de
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arbitragecommissie blijft de speler gerechtigd voor het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant
uit te komen.
m. Indien de arbitragecommissie oordeelt dat de speler verplichtingen heeft jegens het ‘oude’
lid of de ‘oude’ contractant, is de speler niet gerechtigd te spelen tot het moment dat hij aan
zijn verplichtingen heeft voldaan. Bovenop de eventuele kostenveroordeling uit te spreken
door de arbitragecommissie, wordt het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant bestraft met
een boete ter hoogte van de kosten van het griffierecht voor het aanhangig maken van een
geschil bij het college van arbiters.
n. Indien de arbitragecommissie oordeelt dat de speler geen verplichtingen heeft jegens het
‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant, wordt het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant, bovenop de
eventuele kostenveroordeling uit te spreken door de arbitragecommissie, bestraft met een
boete ter hoogte van de kosten van het griffierecht voor het aanhangig maken van een
geschil bij het college van arbiters.
o. De competitiecommissie van de NIJB bepaalt de aanvraagprocedure voor een nationale
transfer. De procedure begint in ieder geval met een door de te transferen speler
ondertekende standaardverklaring waarin deze verklaart aan zijn verplichtingen jegens het
‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant te hebben voldaan. De administratiekosten voor een
nationale transfer worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Indien op één
ijsbaan een lid actief is in de Eredivisie of Eerste divisie en een ander lid binnen
juniorencompetities, wordt voor transfers tussen die betreffende leden geen
administratiekosten in rekening gebracht.
p. Het bondsbestuur bepaalt de uiterste datum in het betreffende seizoen tot wanneer een
speler die na een nationale transfer door een lid bij de NIJB wordt geregistreerd, gerechtigd
is in de Eredivisie of de Eerste divisie uit te komen. Hierbij geldt als richtlijn dat deze datum
voor wat betreft de Eerste divisie veertien dagen later is dan de datum in de Eredivisie. Ook
kan het bondsbestuur bepalen dat de uiterste datum anders is voor, of niet van toepassing is
op, een speler die in het betreffende seizoen niet door een ander lid of contractant bij de
NIJB was geregistreerd. In de overige competities is een speler die na een nationale transfer
door een lid of contractant bij de NIJB wordt geregistreerd, in het betreffende seizoen niet
speelgerechtigd wanneer zijn transfer is aangevraagd in een periode van veertien dagen
voor het einde van de reguliere competitie.
q. Een speler die voor de derde keer in een seizoen na een nationale transfer door een lid of
contractant bij de NIJB wordt geregistreerd, is in het betreffende seizoen niet langer
speelgerechtigd.
r. Voor een speler die op basis van een gelimiteerde internationale transfer aan de
competitie deelneemt en die in het betreffende seizoen nationaal wenst te transfereren,
gelden additionele bepalingen die voortvloeien uit IIHF-reglementen.
ARTIKEL 10: INTERNATIONALE TRANSFERS
a. De NIJB is uit hoofde van het lidmaatschap van de International Ice Hockey Federation
(IIHF) gehouden aan de internationale transferbepalingen die zijn neergelegd in de
International Transfer Regulations van de IIHF. In de leden b, c, d en e van dit artikel zijn de
belangrijkste punten uit dit IIHF-reglement weergegeven. Bij een eventuele discrepantie
tussen dit artikel en het IIHF-reglement is het laatstgenoemde bindend.
b. Voor spelers - mannen of vrouwen - die transfereren van een land, ongeacht of zij in dat
land bij de nationale ijshockeybond waren aangesloten (de ‘oude’ bond), naar de nationale
ijshockeybond van een ander land (de 'nieuwe' bond) dient een International Transfer Card
(ITC) te worden ingevuld. Deze ITC is bij de NIJB verkrijgbaar en dient bij de NIJB te worden
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ingeleverd. De NIJB stuurt de ITC door naar de 'oude' bond en draagt zorg voor de verdere
verwerking.
c. Spelers jonger dan 18 jaar is het toegestaan internationaal te transfereren middels een
zogenoemde letter of approval - gelimiteerd of ongelimiteerd - van de 'oude' bond. (Zie
verder artikel 4 van de International Transfer Regulations van de IIHF.)
d. Kinderen jonger dan 10 jaar, die hun land met hun ouders hebben verlaten, is het
toegestaan om in het nieuwe land ijshockey te spelen zonder toestemming van de 'oude'
bond. De 'nieuwe' bond dient op het moment van registratie de 'oude' bond middels een
aangetekende brief te informeren.
e. Internationale transfers kunnen gelimiteerd of ongelimiteerd zijn. Bij een gelimiteerde
internationale transfer is de club in het nieuwe land en de duur van de transfer
gespecificeerd, doorgaans voor de duur van het lopende seizoen en eindigend op 30 juni. Na
afloop van een gelimiteerde internationale transfer valt de speler automatisch weer onder de
zeggenschap van de ‘oude’ bond. Bij een ongelimiteerde internationale transfer wordt de
speler volledig en volwaardig lid van de ‘nieuwe’ bond. De 'oude' bond bepaalt of een
internationale transfer gelimiteerd of ongelimiteerd wordt afgegeven.
f. De kosten van een internationale transfer zijn opgebouwd uit tenminste twee en maximaal
vijf onderdelen:
- administratiekosten NIJB;
- kosten van de International Transfer Card (ITC);
- indien van toepassing kosten berekend door de IIHF voor een internationale transfer per
fax, de zogenoemde fax approval;
- indien van toepassing administratiekosten (inclusief eventuele extra kosten bij een transfer
per fax) berekend door de 'oude' bond;
- indien van toepassing een toeslag.
g. De kosten van de ITC en de IIHF-fax approval zijn afhankelijk van de kosten die de IIHF
de NIJB in rekening brengt. De hoogte van het bedrag in Nederlandse valuta wordt door de
competitiecommissie van de NIJB vastgesteld. De hoogte van de administratiekosten
(inclusief eventuele extra kosten bij een transfer per fax) van de 'oude’ bond is afhankelijk
van de kosten die de ‘oude’ bond in rekening brengt. De hoogte van het bedrag in
Nederlandse valuta wordt door de competitiecommissie van de NIJB vastgesteld.
h. Het lid waarvoor de speler gaat uitkomen, dient de kosten van een ITC vooraf, dat wil
zeggen voordat de ITC wordt afgegeven, aan de NIJB te voldoen. Verwerking van de ITC
door de NIJB vindt alleen dan plaats als het betreffende lid voor de betreffende internationale
transfer een voorschot in verband met de administratiekosten van de NIJB, een eventuele
IIHF-fax approval en de administratiekosten (inclusief eventuele extra kosten bij een transfer
per fax) van de 'oude' bond heeft voldaan. De hoogte van dit voorschot wordt jaarlijks door
het bondsbestuur van de NIJB vastgesteld.
i. De competitiecommissie van de NIJB bepaalt, met inachtneming van het op basis van lid j
bepaalde, de aanvraagprocedure voor een internationale transfer. De administratiekosten die
hiermee samenhangen, worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
j. Een speler die na een internationale transfer door een lid of contractant bij de NIJB wordt
geregistreerd, is in het betreffende seizoen niet speelgerechtigd in een jeugd-, vrouwen- of
regiocompetitie wanneer zijn transfer is aangevraagd in een periode van veertien dagen voor
het einde van de reguliere competitie.
k. Een speler waarvoor een internationale transfer is vereist en die aan de competitie in de
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Eredivisie of Eerste divisie gaat deelnemen, dient uiterlijk de dag voordat de internationale
transferperiode in het betreffende seizoen sluit, in Nederland of binnen een straal van 50 km
van de vestigingsplaats van het lid waarvoor hij gaat uitkomen, woonachtig te zijn. De
competitiecommissie bepaalt, na consultatie met het bondsbestuur, hoe dit gecontroleerd
wordt en kan ertoe besluiten dat de speler zich voor het sluiten van de internationale
transferperiode op het kantoor van de NIJB dient te melden.
l. Het bondsbestuur bepaalt voor zowel de Eredivisie als de Eerste divisie, de uiterste datum
in het betreffende seizoen tot wanneer voor een speler een internationale transfer kan
worden aangevraagd. De competitiecommissie kan tevens additionele bepalingen met
betrekking tot internationale transfers vaststellen.
Toelichting op gelimiteerde versus ongelimiteerde internationale transfer
Het standaardbeleid van buitenlandse bonden is om internationale transfers gelimiteerd af te
geven. De criteria waarop bonden beslissen om een ongelimiteerde internationale transfer af
te geven, staan doorgaans niet op schrift en verschillen van bond tot bond. Informatie
hierover is op te vragen bij het bondsbureau.
ARTIKEL 11: TEAMBEGELEIDERS
a. Tijdens een door de NIJB georganiseerde competitiewedstrijd of een onder auspiciën van
de NIJB gespeelde vriendschappelijke wedstrijd mogen per team maximaal acht
teambegeleiders zich naast, achter of in de spelersbank bevinden.
b. De onder a bedoelde teambegeleiders dienen te beschikken over een NIJB-paspoort en
de namen van deze teambegeleiders dienen op de wedstrijdsheet te worden vermeld.
c. De competitiecommissie van de NIJB bepaalt de aanvraagprocedure voor NIJBpaspoorten. De kosten die hiermee samenhangen, worden vastgesteld door de algemene
ledenvergadering.
d. Voor aanvang van de competitie dient per team te worden aangemeld welke
teambegeleider als teamleider gaat functioneren. Als aanvang van de competitie wordt de
dag aangemerkt waarop de eerste wedstrijd in de betreffende competitie is vastgesteld. Het
niet tijdig of onvolledig aanmelden van een teamleider wordt bestraft met een geldboete van
maximaal EUR 50.
e. Een teamleider is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn spelers voor, tijdens en na
wedstrijden en trainingen.
ARTIKEL 12: CONTROLE NIJB-PASPOORTEN
a. Een teambegeleider of een speler die het team vertegenwoordigt, is verplicht voor
aanvang van de wedstrijd de NIJB-paspoorten van de spelers die aan de wedstrijd
deelnemen en van de teambegeleiders die zich tijdens de wedstrijd naast, achter of in de
spelersbank bevinden, in te leveren bij de official-scorer.
b. De scheidsrechter dient voor aanvang van de wedstrijd te controleren of iedere speler en
teambegeleider die op de wedstrijdsheet staat vermeld over een geldig NIJB-paspoort
beschikt.
c. Indien een speler die jonger is dan 14 jaar niet over een geldig NIJB-paspoort beschikt en
degene die het team vertegenwoordigt of de speler zelf aangeeft dat de speler wél
speelgerechtigd is, dient de scheidsrechter de betreffende speler te laten spelen. Indien een
speler die 14 jaar of ouder is, of teambegeleider (of elke andere teamfunctionaris) niet over
een geldig NIJB-paspoort beschikt en degene die het team vertegenwoordigt of de speler of
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teambegeleider zelf aangeeft dat de speler of de teambegeleider wél speelgerechtigd is,
dient een geldig identificatiebewijs te worden overlegd.
d. De scheidsrechter dient van een dergelijk voorval, onder vermelding van bijzonderheden,
een rapport op te maken. Ook dient het voorval, onder vermelding van bijzonderheden, op
de wedstrijdsheet te worden vermeld. De competitiecommissie zal vervolgens een
onderzoek instellen.
e. Een lid of een vertegenwoordiger van een contractant staat het te allen tijde vrij om bij de
competitiecommissie een verzoek neer te leggen om een onderzoek in te stellen met
betrekking tot de speelgerechtigdheid van een bepaalde speler. Indien uit onderzoek blijkt
dat een speler niet speelgerechtigd was, zal de competitiecommissie de betreffende
wedstrijd met 0-5 verloren verklaren of, in het geval het doelsaldo van de betreffende
wedstrijd op het moment van staken groter is dan vijf, met nul doelpunten voor en het
doelsaldo tegen. Bovendien zal de competitiecommissie het aantal wedstrijdpunten in
mindering brengen dat een team in de betreffende competitie normaal bij winst krijgt. Tevens
kan de competitiecommissie een boete van maximaal EUR 500 opleggen.
f. Indien de speler of spelers wél speelgerechtigd blijken te zijn zal de uitslag van de
wedstrijd gehandhaafd blijven. De competitiecommissie heeft echter ook in dit laatst
genoemde geval de mogelijkheid een geldboete op te leggen, hierbij geldt als richtlijn EUR
25 bij de eerste laakbare overtreding en EUR 50 voor iedere volgende.
g. De scheidsrechter dient voor aanvang van de wedstrijd, in de kleedkamer of terwijl de
spelers van beide teams zich in hun respectievelijke spelersbank bevinden, de identiteit van
drie willekeurige spelers en/of teambegeleiders middels de foto op het NIJB-paspoort te
controleren. De scheidsrechter maakt aan de teamleiders of andere vertegenwoordigers van
de teams kenbaar welke spelers hij gaat controleren en waar hij dit gaat doen. Ook dient de
scheidsrechter de identiteit te controleren van de spelers en/of teambegeleiders waarvan
geen NIJB-paspoort aanwezig is, middels de foto op het identificatiebewijs zoals genoemd in
lid c. van dit artikel. De teamleiders of de andere vertegenwoordigers van de teams zijn
verplicht er zorg voor te dragen dat de controle kan plaatsvinden.
h. Een speler wiens NIJB-paspoort gecontroleerd wordt, is verplicht op verzoek van de
scheidsrechter helm en eventueel gezichtsmasker af te nemen.
i. Een speler of teambegeleider (of elke andere teamfunctionaris) wiens identiteit niet
overeenkomt met het NIJB-paspoort of identificatiebewijs, is niet gerechtigd aan de wedstrijd
deel te nemen.
j. Een speler of teambegeleider (of elke andere teamfunctionaris) die weigert mee te werken
aan een controle, is niet gerechtigd aan de wedstrijd deel te nemen.
NB
Indien een speler die op basis van lid i (met betrekking tot spelers jonger dan 14) van de
scheidsrechter heeft vernomen dat hij niet speelgerechtigd is, toch besluit aan de wedstrijd
deel te nemen, dient de scheidsrechter daarin te berusten en van het incident melding te
maken. De competitiecommissie zal vervolgens op basis van artikel 4 van dit reglement
maatregelen treffen.
ARTIKEL 13: OPGAVE SPELERS EREDIVISIE EN EERSTE DIVISIE
a. Bij deelname aan de Eredivisie en Eerste divisie dient voor aanvang van de competitie te
worden aangemeld welke spelers, senioren en junioren, in welk team aan de competitie
gaan deelnemen.
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b. Als aanvang van de competitie wordt de dag aangemerkt waarop de eerste wedstrijd in de
betreffende competitie is vastgesteld. Het onvolledig of niet tijdig aanmelden van de spelers
wordt bestraft met een geldboete van maximaal EUR 50.
ARTIKEL 14: LEEFTIJDSCATEGORIEËN
a. De NIJB kent voor spelers de volgende leeftijdscategorieën: senioren, A-junioren, Bjunioren, C-junioren, D-junioren, E-junioren, welpen en mini’s. In het seizoen 2006-2007 zijn
senioren geboren in 1986 of eerder, A-junioren geboren in 1987/88 (U20/U19), B-junioren
geboren in 1989/90 (U18/U17), C-junioren geboren in 1991/92 (U16/U15), D-junioren
geboren in 1993/94 (U14/U13), E-junioren geboren in 1995/96 (U12/U11), welpen geboren in
1997/98 (U10/U9) en mini’s geboren in 1999 (U8) of later.
In het seizoen 2007-2008 zijn senioren geboren in 1987 of eerder, A-junioren geboren in
1988/89 (U20/U19), B-junioren geboren in 1990/91 (U18/U17), C-junioren geboren in
1992/93 (U16/U15), D-junioren geboren in 1994/95 (U14/U13), E-junioren geboren in
1996/97 (U12/U11), welpen geboren in 1998/99 (U10/U9) en mini’s geboren in 2000 (U8) of
later.
In het seizoen 2008-2009 zijn senioren geboren in 1988 of eerder, A-junioren geboren in
1989/90 (U20/U19), B-junioren geboren in 1991/92 (U18/U17), C-junioren geboren in
1993/94 (U16/U15), D-junioren geboren in 1995/96 (U14/U13), E-junioren geboren in
1997/98 (U12/U11), welpen geboren in 1999/2000 (U10/U9) en mini’s geboren in 2001 (U8)
of later.
In het seizoen 2009-2010 zijn senioren geboren in 1989 of eerder, A-junioren geboren in
1990/91 (U20/U19), B-junioren geboren in 1992/93 (U18/U17), C-junioren geboren in
1994/95 (U16/U15), D-junioren geboren in 1996/97 (U14/U13), E-junioren geboren in
1998/99 (U12/U11), welpen geboren in 2000/2001 (U10/U9) en mini’s geboren in 2002 (U8)
of later.
In het seizoen 2010-2011 zijn senioren geboren in 1990 of eerder, A-junioren geboren in
1991/92 (U20/U19), B-junioren geboren in 1993/94 (U18/U17), C-junioren geboren in
1995/96 (U16/U15), D-junioren geboren in 1997/98 (U14/U13), E-junioren geboren in
1999/2000 (U12/U11), welpen geboren in 2001/2002 (U10/U9) en mini’s geboren in 2003
(U8) of later.
b. Daar waar het IIHF-spelregelboek of andere IIHF-bepalingen spreken van de categorieën
under 20, under 18, under 16, under 14, under 12 en under 10, gaat het respectievelijk om
tweedejaars A-, B-, C-, D-, E-junioren en welpen. Daar waar het IIHF-spelregelboek of
andere IIHF-bepalingen spreken van de categorieën under 19, under 17, under 15, under 13,
under 11 en under 9, gaat het respectievelijk om eerstejaars A-, B-, C-, D-, E-junioren en
welpen.
ARTIKEL 15: BESCHERMENDE UITRUSTING EN INTERNATIONALE STANDAARD
a. Alle veldspelers dienen tijdens wedstrijden, inclusief warming-up en trainingen, een
volledige spelersuitrusting te dragen.
b. Alle doelverdedigers dienen tijdens wedstrijden, inclusief warming-up en trainingen, een
volledige doelverdedigersuitrusting te dragen.
c. In de leeftijdscategorieën B-, C-, D- en E-junioren en welpen en mini’s en in een
vrouwencompetitie is het dragen van een volledig gezichtsmasker en van een nek/keelbeschermer verplicht.
d. Spelers die na 31 december 1974 zijn geboren, moeten minimaal een vizier dragen.
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e. Alle uitrusting moet door de fabrikant als ijshockey-uitrusting zijn gekenmerkt en voldoen
aan de internationale standaard.
f. Bij overtreding van dit artikel moet de scheidsrechter de speler deelname aan de wedstrijd
ontzeggen en het betreffende team waarschuwen. Zodra een speler voldoet aan het in dit
artikel gestelde, mag hij weer aan de wedstrijd deelnemen. De scheidsrechter moet voor een
volgende, zelfde soort overtreding door een speler van hetzelfde team een misconduct
opleggen aan de in overtreding zijnde speler.
g. De regels met betrekking tot beschermende uitrusting uit het IIHF-spelregelboek zijn
onverminderd van toepassing.
ARTIKEL 16: KLEUR SHIRTS EN KOUSEN
a. Met betrekking tot wedstrijden in de Eredivisie en de Eerste divisie bepaalt de
competitiecommissie per seizoen na overleg met betrokken clubs de kleuren of kleurstelling
van de shirts en kousen van het thuis- en uitspelende team. Indien naar oordeel van de
scheidsrechter in een wedstrijd de kleuren van shirts en kousen van beide teams toch nog te
veel op elkaar lijken, blijft het IIHF-spelregelboek van toepassing.
b. Voor de overige competities zal de scheidsrechter handelen conform het IIHFspelregelboek.
c. Tijdens wedstrijden in de Eredivisie dient iedere speler zijn naam te dragen op de rugzijde
van zijn shirt, in hoofdblokletters, tenminste 8 centimeter hoog.
d. Indien een team zich niet conformeert aan het onder dit artikel bepaalde, wordt dit bestraft
op basis van artikel 4 lid b en c van dit reglement.
ARTIKEL 17: COMPETITIE-OPZET
a. De competitiecommissie bepaalt per competitie op basis van het aantal inschrijvingen en
de beschikbare ‘wedstrijdijstijden’ de competitie-opzet. De competitie-opzet per competitie
wordt gepubliceerd op de website van de NIJB.
b. De competitiecommissie stelt per competitie een leeftijdsbepaling op. In die
leeftijdsbepaling wordt verwezen naar de leeftijdscategorieën. De leeftijdsbepaling per
competitie wordt gepubliceerd op de website van de NIJB.
c. Binnen de Eredivisie geldt als uitgangspunt dat een team per speelweekeinde een thuisen een uitwedstrijd speelt.
d. Binnen de Eerste divisie geldt als richtlijn dat een team drie wedstrijden in twee
speelweekeinden speelt, waarbij per speelweekeinde niet twee keer thuis of twee keer uit
wordt gespeeld.
e. Binnen de overige competities geldt als uitgangspunt dat een team één wedstrijd per
speelweekeinde speelt.
ARTIKEL 18: SAMENSTELLING TEAMS
a. Voor een seniorenspeler geldt de basisregel dat hij alleen gerechtigd is uit te komen in de
competitie waarvoor hij in het betreffende seizoen zijn eerste competitiewedstrijd speelt.
b. Voor een juniorenspeler geldt de basisregel dat hij gerechtigd is om uit te komen in iedere
competitie waarin zijn leeftijdscategorie op basis van de leeftijdbepaling van die competitie
mag uitkomen.
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c. De competitiecommissie kan per seizoen (categorieën) spelers en/of competities
aanwijzen waarvoor, al dan niet onder nader vast te stellen voorwaarden, de basisregel
genoemd in lid a niet geldt.
d. Indien een lid met twee of meer teams aan eenzelfde competitie deelneemt, is het niet
toegestaan dezelfde spelers in meerdere teams te laten uitkomen. Tot 1 januari vallende in
het betreffende seizoen mogen maximaal drie spelers per team worden gewisseld, waarbij
iedere speler slechts één keer mag worden gewisseld.
e. Deelname aan de ARHL-competitie staat uitsluitend open voor spelers die eerder niet zijn
uitgekomen in de Ere- en/of Eerste divisie, of een andere competitie van een vergelijkbaar of
hoger niveau. Voor een doelverdediger geldt deze beperking niet.
f. Lid a. van dit artikel is ook van toepassing op een juniorenspeler die zijn eerste
competitiewedstrijd van het seizoen in de ARHL-competitie speelt.
ARTIKEL 19: DISPENSATIE JUNIORENSPELERS
a. De competitiecommissie bepaalt of spelers in de leeftijdscategorieën Senioren, A-junioren,
B-junioren, C-junioren, D-junioren en E-junioren in het eerste jaar dat zij op basis van een
leeftijdsbepaling te oud zijn voor een bepaalde competitie kunnen worden aangemeld voor
dispensatie.
b. De competitiecommissie bepaalt per competitie hoeveel spelers maximaal voor
dispensatie kunnen worden aangemeld en of het maximum aantal veldspelers altijd één
minder is dan het totale maximum aantal dispensatiespelers.
c. Een speler die is aangemeld voor dispensatie - een dispensatiespeler - is alleen
gerechtigd deel te nemen aan de competitie waarvoor de speler is aangemeld voor
dispensatie.
d. Het aanmelden voor dispensatie van een speler, die reeds in een eerder seizoen bij de
NIJB stond geregistreerd, kan tot uiterlijk veertien dagen na aanvang van de competitie
waarvoor de betreffende speler voor dispensatie wordt aangemeld.
e. Het aanmelden voor dispensatie van een speler, die niet eerder bij de NIJB stond
geregistreerd, kan tot veertien dagen voor het einde van de reguliere competitie - indien van
toepassing wil dat zeggen de competitie voorafgaande aan de play-offs - in de competitie
waarvoor de betreffende speler voor dispensatie wordt aangemeld.
f. De competitiecommissie van de NIJB bepaalt de aanmeldingsprocedure voor dispensaties
alsmede de wijze waarop kenbaar wordt gemaakt welke spelers voor dispensatie zijn
aangemeld. De hoogte van verschuldigde administratiekosten in verband met het aanmelden
van dispensatiespelers, wordt bepaald door de algemene ledenvergadering.
ARTIKEL 20: AFWIJKENDE SPELREGELS
De competitiecommissie kan per competitie afwijkende en additionele spelregels opstellen.
Deze treden in werking na goedkeuring door het bondsbestuur en worden gepubliceerd op
de website van de NIJB.
ARTIKEL 21: ALLESBESLISSENDE WEDSTRIJD
a. Een allesbeslissende wedstrijd kent altijd een winnaar.
b. De competitiecommissie bepaalt of in een competitie bij een gelijke stand na de reguliere
speeltijd van een allesbeslissende wedstrijd, een verlenging met sudden victory volgt of
direct beslissende penaltyshots.
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c. In het geval dat een verlenging wordt vastgesteld, bepaalt de competitiecommissie de
tijdsduur van die verlenging.
d. In het geval dat een verlenging wordt vastgesteld, volgen bij een gelijke stand na de
verlenging van een allesbeslissende wedstrijd, beslissende penaltyshots.
ARTIKEL 22: BEST-OF-THREE/FIVE/SEVEN-SERIE
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 competitiecommissie
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 de competitiecommissie, in een best-of-three-, bestof-five-, of een best-of-seven-serie voor een wedstrijd opzettelijk niet opkomt, verliest dit
team de serie.
ARTIKEL 23: BEST-OF-TWO-SERIE
Dit artikel onderscheidt een procedure voor een best-of-two-serie in een competitie met een
puntentelling gebaseerd op 2 wedstrijdpunten en een procedure voor een best-of-two-serie
in een competitie met een puntentelling gebaseerd op 3 wedstrijdpunten.
BEST-OF-TWO-SERIE BIJ 2 WEDSTRIJDPUNTEN
a. In een best-of-two-serie spelen twee teams om het beste resultaat over twee wedstrijden.
De volgende criteria zijn in onderstaande volgorde bepalend:
- meer wedstrijdpunten;
- beter doelsaldo.
b. Na een wedstrijd in een best-of-two-serie in een competitie met een puntentelling
gebaseerd op 2 wedstrijdpunten:
- 2 wedstrijdpunten voor het team dat de wedstrijd wint;
- 1 wedstrijdpunt voor beide teams in het geval van een gelijkspel.
c. Indien na afloop van een tweede wedstrijd de best-of-two-serie nog niet is beslist, volgt
direct na afloop van de reguliere speeltijd van die wedstrijd een shoot-out.
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, of wordt bepaald door de competitiecommissie op basis van
de beschikbare ijstijd.
NB
De shoot-out is conform de beslissende penaltyshots-procedure.
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BEST-OF-TWO-SERIE BIJ 3 WEDSTRIJDPUNTEN
a. In een best-of-two-serie spelen twee teams om het beste resultaat over twee wedstrijden.
De volgende criteria zijn in onderstaande volgorde bepalend:
- meer wedstrijdpunten;
- beter doelsaldo.
b. Na een wedstrijd in een best-of-two-serie in een competitie met een puntentelling
gebaseerd op 3 wedstrijdpunten:
- 3 wedstrijdpunten voor het team dat de wedstrijd wint na reguliere speeltijd;
- 2 wedstrijdpunten voor het team dat de wedstrijd wint na een verlenging of een shoot-out;
- 1 wedstrijdpunt voor het team dat de wedstrijd verliest na een verlenging of een shoot-out.
c. In het geval dat de eerste wedstrijd na reguliere tijd is beslist en de tweede wedstrijd na
reguliere tijd een gelijke stand kent, wint de winnaar van de eerste wedstrijd de best-of-twoserie en wordt de verlenging en zonodig shoot-out van de tweede wedstrijd niet meer
gespeeld.
d. Indien na afloop van een tweede wedstrijd die is beslist na reguliere tijd, de best-of-twoserie nog niet is beslist, volgt een 4 tegen 4-verlenging van maximaal 5 minuten met sudden
victory en zonodig een shoot-out om de best-of-two-serie te beslissen.
e. Indien na afloop van een tweede wedstrijd die is beslist na een verlenging of een shootout, de best-of-two-serie nog niet is beslist, volgt direct een (mogelijk tweede) shoot-out om
de best-of-two-serie te beslissen.
f. 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, of wordt bepaald door de competitiecommissie op basis van
de beschikbare ijstijd.
NB 1
Een shoot-out is conform de beslissende penaltyshots-procedure.
NB 2
In de eerste wedstrijd volgt bij een gelijke stand na reguliere speeltijd altijd een 4 tegen 4verlenging van maximaal 5 minuten met sudden victory en zonodig een shoot-out.
NB 3
Het kan zo zijn dat ten tijde van de tweede wedstrijd twee shoot-outs noodzakelijk zijn: de
eerste om de tweede wedstrijd te beslissen en de tweede om de best-of-two-serie te
beslissen.
ARTIKEL 24: SUDDEN VICTORY OVERTIME (VERLENGING)
a. Indien is bepaald dat na de reguliere speeltijd een ‘sudden victory overtime’ (verlenging)
van 5 of 10 minuten wordt gespeeld, begint deze na een pauze van 3 minuten waarbij de
teams op het ijs of in de spelersbank blijven. Bij het begin van de verlenging spelen de teams
op dezelfde speelhelft als in de derde periode.
b. Indien is bepaald dat na de reguliere speeltijd een verlenging van 20 minuten wordt
gespeeld, begint deze na een pauze van 15 minuten waarin het ijs wordt gedweild en de
teams naar de kleedkamer gaan. Bij het begin van de verlenging en halverwege wisselen de
teams van speelhelft.
c. De teams spelen in de verlenging met 4 veldspelers en één doelverdediger. Hierbij worden
de onderstaande regels in acht genomen:
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1. Indien één team in de verlenging wordt bestraft, wordt 4 tegen 3 doorgespeeld.
Coïncidental penalties (samenvallende straffen) hebben in de verlenging geen invloed op het
aantal veldspelers dat zich op het ijs bevindt.
2. Indien een team in de verlenging op een zodanige wijze wordt bestraft, dat het met 2
spelers minder komt te staan, dan speelt het bestrafte team verder met 3 veldspelers, terwijl
de tegenstander met 5 veldspelers op het ijs komt te staan.
3. Bij de eerstvolgende spelonderbreking, nadat de numerieke minderheid van 2 veldspelers
is opgeheven, wordt weer 4 tegen 4 of 4 tegen 3 doorgespeeld.
4. Indien een team in de reguliere speeltijd een numerieke meerderheid heeft, die in de
verlenging wordt gecontinueerd, dan zijn bovenstaande regels van toepassing op het
moment dat de verlenging begint. Dit betekent dat 5 tegen 4 op het einde van de reguliere
speeltijd aan het begin van de verlenging al wordt omgezet naar 4 tegen 3.
5. Indien een team in de reguliere speeltijd een numerieke meerderheid van 2 spelers kent (5
tegen 3), dan wordt de verlenging eveneens 5 tegen 3 begonnen. Zodra de straffen
afgelopen zijn mogen veldspelers op het ijs terugkeren zodat 5 tegen 5 of 5 tegen 4 ontstaat.
Bij de eerstvolgende spelonderbreking wordt het aantal veldspelers op het ijs weer
teruggebracht naar 4 tegen 4 of 4 tegen 3.
6. Indien op het eind van de reguliere speeltijd beide teams met 3 veldspelers op het ijs
staan, begint ook de verlenging met 3 tegen 3. Ook nu geldt dat veldspelers, wiens straf is
afgelopen, onmiddellijk op het ijs mogen terugkeren zodat 5 tegen 4 of 5 tegen 5 ontstaat. Bij
de eerstvolgende spelonderbreking wordt het aantal veldspelers op het ijs weer
teruggebracht naar 4 tegen 4 of 4 tegen 3.
7. Indien op het eind van de reguliere speeltijd beide teams met 4 veldspelers op het ijs
staan, als gevolg van niet-coïncidental penalties, dan begint de verlenging met 4 tegen 4.
Zodra de straffen afgelopen zijn mogen veldspelers op het ijs terugkeren zodat 5 tegen 5 of 5
tegen 4 ontstaat. Bij de eerstvolgende spelonderbreking wordt het aantal veldspelers op het
ijs weer teruggebracht naar 4 tegen 4 of 4 tegen 3.
d. De verlenging begint met een face-off op de middenstip.
e. De wedstrijd is afgelopen wanneer een doelpunt wordt gescoord. Het team dat scoort, is
de winnaar.
f. Indien tijdens een verlenging niet wordt gescoord, treedt de procedure voor beslissende
penaltyshots in werking.
NB
De stadionspeaker dient direct na afloop van de reguliere speeltijd aan te kondigen dat er
een 'sudden victory'-verlenging van x minuten volgt, waarbij het fenomeen 'sudden victory'
kort en bondig uitgelegd dient te worden.
ARTIKEL 25: BESLISSENDE PENALTYSHOTS
a. Indien bepaald is dat na een sudden victory overtime (verlenging) of na afloop van de
reguliere speeltijd, penaltyshots een beslissing moeten brengen, treedt de in dit artikel
omschreven procedure onmiddellijk in werking.
b. Alle penaltyshots worden aan dezelfde kant van het ijs genomen. De scheidsrechter
beslist aan welke kant van het ijs de penaltyshots worden genomen. Hij maakt zijn beslissing
onmiddellijk na afloop van de verlenging kenbaar aan de official-scorer. In het midden van
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het ijs (en van middencirkel tot doellijn) moeten een aantal banen door de ijsmachine worden
geschaafd.
c. De procedure begint met drie vershillende spelers van elk team die om beurten een
penaltyshot nemen. De spelers hoeven niet vooraf aan de procedure benoemd of
aangewezen te worden. De vier doelverdedigers en alle overige spelers die op de
wedstrijdsheet staan vermeld, zijn gerechtigd om deel te nemen aan de procedure van
beslissende penaltyshots, met uitzondering van het hieronder in lid d genoemde.
d. Een speler wiens penalty bij het einde van de verlenging of na afloop van de reguliere
speeltijd in het geval de penaltyshots worden genomen direct na afloop van de reguliere
speeltijd, nog niet is beëindigd, is niet gerechtigd een penaltyshot te nemen en deze speler
dient in de strafbank of in de kleedkamer te blijven. Ook spelers die tijdens het nemen van de
beslissende penaltyshots worden bestraft, dienen tot het einde van de procedure in de
strafbank of in de kleedkamer te blijven.
e. De scheidsrechter roept de twee captains naar de middenstip en door middel van een
"toss" wordt bepaald welk team het eerste penaltyshot neemt. De winnaar van de "toss"
heeft de keuze of zijn team als eerste of tweede een penaltyshot neemt.
f. De scheidsrechter informeert beide captains aan welke kant van het ijs de penaltyshots
genomen gaan worden. De doelverdedigers verdedigen telkens het hetzelfde doel, zoals dat
door de scheidsrechter bepaald is.
g. De doelverdedigers van de beide teams mogen na elk penaltyshot gewisseld worden.
h. De penaltyshots worden genomen zoals beschreven in het IIHF-spelregelboek (spelregel
509).
i. De spelers van beide teams nemen om de beurt een penaltyshot. Het team dat de meeste
doelpunten scoort, is de winnaar. Indien een beslissende doelpunt wordt gescoord vóór
beide teams drie penaltyshots hebben genomen, worden de resterende penaltyshots c.q.
wordt het resterende penaltyshot niet meer genomen.
j. Indien na drie penaltyshots door beide teams geen beslissing is gevallen, zal de procedure
worden voortgezet met een tiebreak door één speler van ieder team, met dezelfde of een
andere (veld)speler, en waarbij het andere team begint met het nemen van de tiebreak
penaltyshots. Er mag gebruik worden gemaakt van telkens dezelfde speler die het
penaltyshot neemt. De wedstrijd is afgelopen indien een duel tussen twee spelers een
beslissend resultaat brengt.
k. De official-scorer houdt het resultaat bij van alle penaltyshots die worden genomen en de
stadionspeaker vermeldt de namen van de spelers en doelverdedigers en geeft aan wanneer
een doelpunt wordt gescoord.
l. Alleen het beslissende doelpunt wordt in het resultaat van de wedstrijd opgenomen. Het zal
worden toegekend aan de speler die scoorde en de doelverdediger die erbij was betrokken.
m. Indien een team weigert aan de procedure voor beslissende penaltyshots deel te nemen,
verliest dat team de wedstrijd met één doelpunt verschil en heeft de competitiecommissie de
mogelijkheid om additionele strafmaatregelen op te leggen. Indien een genomineerde speler
weigert een penaltyshot te nemen, zal dit worden beschouwd als "geen doelpunt" voor zijn
team.
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ARTIKEL 26: WIJZIGEN VAN DE COMPETITIEKALENDER
a. Alleen de competitiecommissie 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 of op verzoek van een lid of contractant.
c. Het onderling afspreken tussen de betrokken leden en/of contractanten 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 te worden ingediend bij de competitiecommissie. Een dergelijk verzoek
dient een door de tegenpartij geaccordeerd voorstel voor een alternatieve speeldatum te
bevatten.
e. De competitiecommissie zal het verzoek beoordelen. Indien het verzoek wordt
gehonoreerd, zal EUR 50 administratiekosten in rekening worden gebracht aan het lid dat of
de contractant die het verzoek heeft ingediend. Indien het verzoek door beide partijen wordt
ingediend, wordt een ieder EUR 25 administratiekosten in rekening gebracht. Het staat de
competitiecommissie vrij naar bevinden geen administratiekosten in rekening te brengen.
ARTIKEL 27: VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN EN TOERNOOIEN
a. Het thuisspelende lid of de thuisspelende contractant dient een vriendschappelijke
wedstrijd, die gespeeld wordt in Nederland, aan te melden bij het bondsbureau. Nadrukkelijk
wordt gesteld dat ook na het melden van een vriendschappelijke wedstrijd artikel 5 lid h van
dit reglement onverminderd van kracht blijft. Het wedstrijdgeld voor een vriendschappelijke
wedstrijd wordt bepaald door de algemene ledenvergadering.
b. Voor een wedstrijd buiten NIJB-competitieverband van een lid of contractant in het
buitenland is toestemming van de competitiecommissie van de NIJB vereist. Het lid of de
contractant dient tenminste zeven dagen voor de datum waarop de wedstrijd gespeeld wordt
deze schriftelijk bij het bondsbureau aan te melden. Indien het lid of de contractant binnen
drie werkdagen na het melden geen nader bericht ontvangt, betekent dit de facto dat er
toestemming is verleend. De NIJB zal de betreffende buitenlandse bond hiervan op de
hoogte stellen. Nadrukkelijk wordt gesteld dat ook na het aldus verkrijgen van toestemming
artikel 5 lid h van dit reglement onverminderd van kracht blijft.
c. Een toernooi – dat wil zeggen een aantal vriendschappelijke wedstrijden op één of
meerdere dagen – dient tenminste 21 dagen voor de datum waarop wordt gespeeld, te zijn
aangemeld. Bij toernooien waaraan Eredivisie- of Eerste divisieteams deelnemen, wijst de
scheidsrechterscommissie de scheidsrechters en linesmen aan. Bij de overige toernooien zal
de lokale supervisor deze taak op zich nemen. De verantwoordelijke(n) voor de organisatie
van een dergelijk toernooi dien(t)(en) tenminste 21 dagen voor de datum waarop wordt
gespeeld, contact op te nemen met de lokale scheidsrechterscoördinator. Het wedstrijdgeld
voor vriendschappelijke wedstrijden is niet van toepassing op een toernooi. Voor toernooien
waaraan Eredivisie- of Eerste divisieteams deelnemen, stelt de algemene ledenvergadering
een toernooiafdracht vast.
d. Indien een vriendschappelijke wedstrijd in Nederland tenminste zeven dagen voor de
datum waarop deze wordt gespeeld, is aangemeld, zal de scheidsrechterscommissie, indien
van toepassing in de betreffende leeftijdscategorie, op gebruikelijke wijze scheidsrechters
en/of linesmen aanwijzen.
e. Verzuim van het in lid a, b of c gestelde wordt bestraft met een geldboete van maximaal
EUR 50 voor het eerste verzuim en van maximaal EUR 100 voor ieder volgend verzuim. In
afwijking hiervan wordt ieder verzuim als hiervoor bedoeld bestraft met een geldboete van
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EUR 300 indien het een Eredivisiewedstrijd betreft en met een geldboete van EUR 150
indien het een Eerste divisiewedstrijd betreft. Ingeval van cumulatie van verzuimen, wordt
ieder verzuim - met inachtneming van vorengenoemde boetebedragen - apart bestraft.
f. Tijdens vriendschappelijke wedstrijden is het, indien de teamleiders van beide teams
hiermee instemmen, toegestaan om van de vastgestelde leeftijdscategorieën af te wijken.
g. Onder een vriendschappelijke wedstrijd wordt verstaan: een wedstrijd die niet door de
NIJB is georganiseerd, maar die wel onder auspiciën van de NIJB wordt gespeeld. Een
wedstrijd, die onder trainingstijd van één van de wedstrijdteams wordt georganiseerd en
gespeeld, kwalificeert uit dien hoofde evenzeer als vriendschappelijke wedstrijd in voormelde
zin.
ARTIKEL 28: AFGELASTEN OF STAKEN VAN EEN WEDSTRIJD
a. Alleen de competitiecommissie of een door de competitiecommissie aangewezen
functionaris 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 in combinatie met
het niet functioneren van het openbaar vervoer;
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 contact op te nemen met een door de competitiecommissie
aangewezen functionaris. Het telefoonnummer waarop deze is te bereiken, wordt
gepubliceerd op de website van de NIJB.
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
competitiecommissie achteraf, primair op basis van het scheidsrechtersrapport en/of, indien
van toepassing, op 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 competitiecommissie vaststelt dat de schuld voor het afgelasten of staken van
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een wedstrijd ligt bij één van beide teams of bij beide teams, wordt dit team of worden deze
teams bestraft op basis van artikel 4 lid b en c van dit reglement.
h. Indien de competitiecommissie 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 4 lid a.
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 4 lid a.
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 het lid van
de scheidsrechterscommissie dat verantwoordelijk is voor de toewijzing van scheidsrechters,
hierover in te lichten. Het telefoonnummer waarop deze functionaris is te bereiken, wordt
gepubliceerd op de website van de NIJB. Het feit dat een lid of contractant aan deze
verplichting voldoet, betekent nadrukkelijk niet dat dit lid of deze contractant 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 het lid van de
scheidsrechterscommissie zal worden bestraft met een geldboete tot maximaal EUR 500.
ARTIKEL 29: WEIGEREN TE SPELEN
Het team dat weigert een wedstrijd te spelen of dat weigert een wedstrijd verder te spelen,
verliest die wedstrijd reglementair met 0-5, of in het geval het doelsaldo van de betreffende
wedstrijd op het moment van staken groter is dan vijf, reglementair met nul doelpunten voor
en het doelsaldo tegen. De competitiecommissie bepaalt of dit team nog een additionele
straf krijgt opgelegd op basis van artikel 4 lid b en c van dit reglement.
ARTIKEL 30: WEDSTRIJDTIJD
a. Een wedstrijd bestaat uit drie periodes van twintig minuten effectieve speeltijd, dat wil
zeggen dat de wedstrijdklok bij iedere onderbreking van het spel wordt stilgezet. In de
tweede, derde, vierde of lagere divisie of in een juniorencompetitie, kunnen door de
competitiecommissie afwijkende wedstrijdtijden worden vastgesteld.
b. In de Eredivisie en de Eerste divisie dient voor aanvang van de wedstrijd aan de teams de
gelegenheid te worden geboden op het ijs een warming-up af te werken. Deze warming-up
duurt bij voorkeur twintig, doch in ieder geval vijftien minuten. Na de warming-up en voor
aanvang van de wedstrijd, dient het ijs te worden gedweild. Ook tussen de periodes dient het
ijs te worden gedweild. Exact vijftien minuten nadat een periode is afgelopen, dient de
volgende periode aan te vangen. Drie minuten voordat deze vijftien minuten zijn verstreken,
dient de official-scorer de teams en de scheidsrechters hiervan in kennis te stellen.
c. Voor wedstrijden van drie keer twintig minuten effectieve speeltijd in de tweede, derde,
vierde of lagere divisie of in een juniorencompetitie, geldt als uitgangspunt dat ze binnen
twee uur gespeeld dienen te worden. Hierbij zijn de volgende richtlijnen van toepassing:
- na een warming-up van vijf minuten direct spelen;
- tussen de eerste en tweede periode wordt het ijs niet gedweild en wordt een pauze van drie
minuten in acht genomen, waarbij de teams op het ijs of op de spelersbank blijven;
- tussen de tweede en derde periode wordt het ijs gedweild en wordt een pauze van
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maximaal vijftien minuten in acht genomen;
- indien de beschikbare ‘wedstrijdijstijd’ overschreden dreigt te worden, dient in de derde
periode gedeeltelijk, bijvoorbeeld de eerste tien minuten, 'vuile' tijd te worden gespeeld, dat
wil zeggen dat de wedstrijdklok doorloopt bij spelonderbrekingen, zulks na overleg tussen de
official-scorer, de scheidsrechter en de teamleiders. Dit overleg dient plaats te vinden voor
aanvang van de derde periode of op een later moment wanneer duidelijk wordt dat de
beschikbare ijstijd wordt overschreden. Het streven dient er altijd op gericht te zijn de laatste
vijf minuten van de derde periode effectieve tijd te spelen.
d. Indien het thuisteam over meer ‘wedstrijdijstijd’ beschikt, kan in overleg tussen de officialscorer, de scheidsrechter en de teamleiders van het onder lid c gestelde worden afgeweken.
e. In de tweede, derde, vierde of lagere divisie of in een juniorencompetitie, kan geen timeout worden aangevraagd (het betreffende gedeelte van het IIHF-spelregelboek is in deze
competities niet van toepassing).
ARTIKEL 31: SCHEIDSRECHTERS, LINESMEN EN SUPERVISORS
a. De scheidsrechterscommissie van de NIJB wijst de scheidsrechters en/of linesmen en,
indien het belang van de wedstrijd dit rechtvaardigt, een stand-by scheidsrechter en/of
linesman aan voor de arbitrage bij competitie- en vriendschappelijke wedstrijden, met
uitzondering van competitie- en vriendschappelijke wedstrijden tussen teams in een
leeftijdscategorie waarvoor is bepaald dat clubscheidsrechters worden ingezet en met
inachtneming van artikel 27 lid d van dit reglement. De scheidsrechterscommissie kan deze
taak geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of meerdere leden van de commissie, aan een
lokale supervisor of aan een lid van de competitiecommissie. Beroep tegen een aanwijzing
van scheidsrechters en/of linesmen is niet mogelijk.
b. De scheidsrechterscommissie bepaalt - voorafgaand aan het seizoen - per competitie het
systeem van arbitrage, zoals daar zijn het systeem met twee scheidsrechters en twee
linesmen, met één scheidsrechter en twee linesmen en het twee-scheidsrechterssysteem
(een en ander beschreven in het IIHF-spelregelboek). Indien de scheidsrechterscommissie
daartoe - om welke reden dan ook - aanleiding ziet, kan zij bij individuele wedstrijden
afwijken van het door haar voorafgaand aan dat seizoen bepaalde systeem van arbitrage.
Tegen het door de scheidsrechterscommissie bepaalde systeem van arbitrage is geen
beroep mogelijk. Evenmin staat beroep open tegen een beslissing van de
scheidsrechterscommissie om hiervan bij individuele wedstrijden af te wijken.
c. Een beslissing van de scheidsrechter gedurende de warming-up, gedurende de wedstrijd
inclusief de spelonderbrekingen en na afloop van de wedstrijd voordat de spelers het ijs
hebben verlaten, is onherroepelijk.
d. Leden en contractanten dienen scheidsrechters en linesmen, met uitzondering van
clubscheidsrechters, reiskostenvergoedingen en overige kostenvergoedingen te betalen.
Deze vergoedingen worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Tijdens
toernooien kunnen in overleg met de scheidsrechterscommissie of de lokale supervisor,
afwijkende vergoedingen worden afgesproken.
e. Scheidsrechter(s) en linesmen dienen zoveel mogelijk in één auto te reizen en bij het
berekenen van de reisafstand dient de door de competitiecommissie van de NIJB
vastgestelde kilometertabel te worden gehanteerd.
f. Tussen de eerste en de tweede periode leveren de scheidsrechter(s) en linesmen een
declaratie in bij de verantwoordelijke bench-official. Tussen de tweede en derde periode
worden de declaraties uitbetaald, en daar waar van toepassing zal op dat moment ook
uitrijdkaarten beschikbaar worden gesteld, waarbij de scheidsrechter en linesmen tekenen
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voor ontvangst. De scheidsrechterscommissie zal toezien op een juiste naleving van de in dit
lid vastgestelde procedure. Meningsverschillen inzake uitbetaling dienen te worden gemeld
bij de voorzitter van de scheidsrechterscommissie. Deze zal een bindend besluit nemen of
de zaak doorverwijzen naar het bondsbestuur.
g. Faciliteiten voor scheidsrechters, linesmen en supervisors:
- Voor aanvang van de wedstrijd dient de scheidsrechter beschikking te krijgen over een
sleutel van de scheidsrechterskleedkamer;
- Voor aanvang van de wedstrijd dienen de genoemde NIJB-officials en hun partners een
drankje aangeboden te krijgen. Voor Eredivisie- en Eerste divisiewedstrijden dient dit in een
VIP-ruimte te geschieden;
- In de pauzes dienen de NIJB-officials in de scheidsrechterskleedkamer te worden voorzien
van koffie, thee en frisdrank (sportdrank);
- De scheidsrechterskleedkamer dient schoon en veilig te zijn. Veilig betekent dat niemand,
buiten de geautoriseerde personen, zich toegang kan verschaffen, tot de kleedkamer en/of
onmiddellijke omgeving daarvan;
- Voor Eredivisie- en Eerste divisiewedstrijden dient de kleedkamer 1 uur voor aanvang van
de wedstrijd beschikbaar te zijn voor scheidsrechters en linesmen;
- De kleedkamer mag eerst dan aan anderen ter beschikking worden gesteld, zodra de
scheidsrechters en linesmen deze hebben verlaten en deze middels teruggave van de
sleutel hebben vrijgegeven;
- Na afloop van de wedstrijd dienen de genoemde NIJB-officials en hun partners een drankje
aangeboden te krijgen. Voor Eredivisie- en Eerste divisiewedstrijden dient dit in een VIPruimte te geschieden;
- Daar waar het parkeerterrein voorzien is van een betaalautomaat dienen scheidsrechters,
linesmen en supervisors een uitrijdkaart te krijgen.
h. De clubs in de Eredivisie en Eerste divisie dienen twee contactpersonen aan te wijzen die
tijdens wedstrijden verantwoordelijk zijn voor de opvang van scheidsrechters, linesmen en
supervisors. Eén van deze functionarissen dient minimaal anderhalf uur voor aanvang van
de wedstrijd aanwezig te zijn en is verantwoordelijk voor de begeleiding van scheidsrechters,
linesmen en een eventuele supervisor vóór, tijdens en na de wedstrijd. De contactpersoon
dient er onder meer op toe te zien dat de kleedkamer voor scheidsrechter en linesmen
schoon en veilig is en dat zij een sleutel van die kleedkamer tot hun beschikking krijgen.
Clubs moeten deze contactpersonen voorafgaande aan het seizoen als zodanig bekend
maken bij de NIJB, onder vermelding van hun mobiele telefoonnummer.
NB
Zie bijlage bij het sportreglement voor inzet clubscheidsrechters.
ARTIKEL 32: TOEGANGSREGELING SCHEIDSRECHTERS/LINESMEN
a. Aangewezen scheidsrechters en linesmen hebben voor hun partner recht tot vrije toegang
tot de betreffende wedstrijd. Aangewezen stand-by scheidsrechters en/of linesmen hebben
voor zichzelf en hun partner recht tot vrije toegang tot de betreffende wedstrijd. De
thuisspelende club dient zorg te dragen voor een goede, veilige en (voor Eredivisie- en
Eerste divisiewedstrijden) gereserveerde zitplaats.
b. Scheidsrechters, linesmen, aspirant-scheidsrechters, coördinatoren/supervisors hebben
op vertoon van hun NIJB-scheidsrechterspaspoort inclusief partner recht op toegang tot alle
in Nederland gespeelde competitiewedstrijden met uitzondering van wedstrijden in de
Eredivisie en Eerste divisie.
c. Lokale scheidsrechters, linesmen en coördinatoren/supervisors hebben, vergezeld van
hun partner, het recht op vrije toegang bij thuiswedstrijden van de lokale club in de Eredivisie
of de Eerste divisie. Het betreft hier toegang tot de hoogste rang, mits er voldoende plaats is,
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en zij daarvan minimaal één dag vooraf melding bij de betreffende club hebben gemaakt.
d. Scheidsrechters, linesmen en supervisors die uitkomen in de Eredivisie en/of Eerste
divisie hebben, vergezeld hun partner, ook bij een niet-lokale wedstrijd in de Eredivisie of
Eerste divisie het recht op vrije toegang. Het betreft hier toegang tot de hoogste rang, mits er
voldoende plaats is en zij daarvan minimaal één dag vooraf melding bij de betreffende club
hebben gemaakt. De scheidsrechterscommissie zal bij aanvang van ieder seizoen een lijst
opstellen met de scheidsrechters, linesmen (de zogenoemde A- en B-licenties) en
supervisors die uitkomen in de Eredivisie en Eerste divisie.
e. Leden van de scheidsrechterscommissie hebben, inclusief partner, op vertoon van hun
NIJB-commissiepaspoort recht tot toegang tot de hoogste rang tot alle wedstrijden. Zij zijn
niet verplicht daartoe vooraf met de club contact over op te nemen. Leden van de
scheidsrechterscommissie en hun partner hebben recht op een goede, veilige en
gereserveerde plaats van de hoogste rang.
f. Op ijsbanen die voorzien zijn van tourniquettes dienen de leden van de scheidsrechterscommissie en hun partner voorafgaande aan het seizoen een seizoenskaart te ontvangen.
ARTIKEL 33: CLUBSCHEIDSRECHTERS
a. De scheidsrechterscommissie en de competitiecommissie kunnen na overleg
gemeenschappelijk besluiten in een competitie geen scheidsrechters en linesmen aan te
wijzen. Het thuisspelende lid of de thuisspelende contractant dient dan zelf voor
clubscheidsrechters te zorgen. De scheidsrechterscommissie bepaalt in de betreffende
competitie wel het systeem van arbitrage (zie artikel 32 lid b).
b. Onder clubscheidsrechter als bedoeld in sub a van dit artikel wordt verstaan een persoon,
die de leeftijd van 16 is gepasseerd en niet voorkomt op een door de
scheidsrechterscommissie voor het betreffende seizoen gepubliceerde lijst van NIJBscheidsrechters, maar die wel - aantoonbaar - voldoende kennis (van de spelregels)
respectievelijk ervaring heeft om een wedstrijd naar behoren te leiden.
c. De club/contractant dient de clubscheidsrechter bij voorkeur voorafgaand aan het seizoen
via de officiële website van de NIJB aan te melden bij de NIJB, bij gebreke waarvan het de
club/contractant - op straffe van een boete van EUR 50 per overtreding - niet is toegestaan
om de clubscheidsrechter een wedstrijd tijdens het betreffende seizoen te laten leiden. Een
clubscheidsrechter, die niet als speler of teambegeleider beschikt over een NIJB-paspoort,
dient door de club/contractant bij de NIJB te worden geregistreerd.
d. Indien een lid of contractant in gebreke blijft bij het toewijzen van een clubscheidsrechter
wordt dat bestraft met een boete van EUR 50.
ARTIKEL 34: DOELRECHTERS
a. Tijdens competitie- en vriendschappelijke wedstrijden worden geen doelrechters ingezet.
b. De scheidsrechterscommissie treedt jaarlijks in overleg met de competitiecommissie over
de inzet van doelrechters tijdens de bekerfinale en de play-offs in de Eredivisie.
ARTIKEL 35: BENCH-OFFICIALS
a. Het thuisspelende lid of de thuisspelende contractant is verantwoordelijk voor het
aanwijzen van de volgende bench-officials:
- 1 of 2 strafbankofficials (penalty box attendants, zoals bepaald in het IIHF-spelregelboek);
- 1 official-scorer (zoals bepaald in het IIHF-spelregelboek);
- 1 tijdopnemer (game timekeeper, zoals bepaald in het IIHF-spelregelboek);
- 1 speaker (stadionspeaker).
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Het is toegestaan voor het vervullen van de functies van official-scorer en (stadion)speaker
één official aan te wijzen.
b. Het thuisspelende lid of de thuisspelende contractant is ervoor verantwoordelijk dat:
- de bench-officials zonder enig voorbehoud samenwerken met de door de
scheidsrechterscommissie aangewezen scheidsrechter(s) en linesmen;
- de bench-officials in woord, gedrag en houding neutraal zijn;
- de official-scorer zich tenminste vijftien minuten voor de vastgestelde aanvangstijd van de
wedstrijd meldt bij de scheidsrechter(s) met de volledig ingevulde en getekende
wedstrijdsheet;
- de wedstrijdsheet volledig en zonder fouten wordt ingevuld.
c. Het thuisspelende lid of de thuisspelende contractant is zonder enig voorbehoud verplicht
te voldoen aan een verzoek van de aangewezen scheidsrechter(s) tot vervanging van één of
meerdere bench-officials. Een scheidsrechter zal een dergelijk verzoek niet motiveren.
d. Een lid of contractant kan, indien gewenst, een schriftelijk verzoek tot motivatie van een
beslissing zoals beschreven onder lid c, richten aan de scheidsrechterscommissie.
e. Alle bench-officials dienen te beschikken over een NIJB-paspoort. De competitiecommissie van de NIJB bepaalt de aanvraagprocedure voor NIJB-paspoorten. De kosten die
hiermee samenhangen, worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
f. Het niet volledig of foutief invullen van de wedstrijdsheet wordt bestraft met een boete van
EUR 1 tot EUR 5 per fout of onvolledigheid.
NB
De bepaling ‘in woord, gedrag en houding neutraal’ is geen belemmering voor de
stadionspeaker om op enthousiaste en spraakmakende wijze de positieve verrichtingen van
het thuisspelende team te verwoorden.
ARTIKEL 36: DOKTER TIJDENS WEDSTRIJDEN IN EREDIVISIE
Tijdens wedstrijden in de Eredivisie dient de thuisspelende club zorg te dragen dat er een
dokter aanwezig is.
ARTIKEL 37: KENNISGEVING VAN STRAFFEN
a. Voor leden, contractanten, teambegeleiders en spelers zijn de op de wedstrijdsheet
vermelde Game Misconduct Penalties en Match Penalties bindend.
b. Scheidsrechters vermelden op de wedstrijdsheet onder opmerkingen op grond van welk
artikel en welk lid, indien van toepassing, de onder lid a genoemde straffen zijn opgelegd.
c. De in het IIHF-spelregelboek aan ‘verantwoordelijke bondsofficials’ toebedeelde taken en
bevoegdheden, zijn binnen de NIJB toebedeeld aan de tuchtcommissie.
ARTIKEL 38: MELDEN VAN WEDSTRIJDGEGEVENS
a. Het thuisspelende lid of de thuisspelende contractant is verantwoordelijk voor het invoeren
van de wedstrijdgegevens op de website van de NIJB. De competitiecommissie bepaalt de
termijn waarop dat moet gebeuren op maximaal 36 uur na afloop van een wedstrijd (niet
Eredivisie) en welke gegevens dat zijn.
b. Een lid dat of een contractant die een vriendschappelijke wedstrijd in het buitenland
speelt, is verantwoordelijk voor de melding bij per e-mail of fax of anders per telefoon van de
uitslag van die wedstrijd, van opgelegde straffen en incidenten tijdens die wedstrijd alsmede
van eventueel door de competitiecommissie nader te bepalen andere gegevens. Deze
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gegevens dienen binnen 24 uur na afloop van de betreffende wedstrijd op het bondsbureau
te zijn.
c. Verzuim van het in dit artikel bepaalde zal worden bestraft met een geldboete van
maximaal EUR 50 voor het eerste verzuim en maximaal EUR 100 voor ieder volgend
verzuim.
d. Eredivisieclubs zijn verplicht om online en realtime de wedstrijdgegevens in het
elektronische wedstrijdformulier bij te houden.
ARTIKEL 39: OPSTUREN VAN DE WEDSTRIJDSHEET
a. Het thuisspelende lid of de thuisspelende contractant dient het origineel van de
wedstrijdsheet van een gespeelde wedstrijd binnen zeven dagen na speeldatum van de
betreffende wedstrijd per post naar het bondsbureau te sturen.
b. Verzuim van het in lid a bepaalde wordt bestraft met een geldboete van EUR 25 voor het
eerste verzuim en van EUR 50 voor ieder volgend verzuim.
ARTIKEL 40: WEDSTRIJDPUNTEN
a. Tijdens reguliere competitiewedstrijden in de Eredivisie en Eerste divisie 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.
Tijdens reguliere competitiewedstrijden duurt de sudden victory overtime in de Eredivisie
maximaal tien minuten en in de Eerste divisie maximaal vijf minuten.
b. Tijdens reguliere competitiewedstrijden in de overige competities geldt de volgende
puntentelling:
- 2 wedstrijdpunten voor het team dat de wedstrijd wint;
- 1 wedstrijdpunt voor beide teams in het geval van een gelijkspel.
ARTIKEL 41: 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 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
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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.
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, maar de
competitiecommissie kan ook besluiten deze wedstrijd op de thuisijsbaan van één van de
betrokken teams in te plannen.
ARTIKEL 42: ORDELIJK VERLOOP VAN DE WEDSTRIJDEN
a. Het bestuur van het thuisspelende team of de teamleider van een thuisspelende
contractant is verantwoordelijk voor het waarborgen van een ordelijk verloop van de
wedstrijd.
b. Het bestuur van het thuisspelende team of de teamleider van een thuisspelende
contractant is ervoor verantwoordelijk dat voor, tijdens en na de wedstrijden,
scheidsrechters, linesmen, supervisors, andere NIJB-officials en -bestuurders en spelers op
generlei wijze door het publiek kunnen worden belaagd of lastiggevallen.
c. In geval van wanordelijkheden vóór of tijdens de wedstrijd heeft de scheidsrechter of een
lid van de competitiecommissie de bevoegdheid de wedstrijd af te gelasten of te staken.
d. Met betrekking tot iedere wedstrijd die op basis van dit artikel is afgelast of gestaakt, zal
de competitiecommissie een onderzoek instellen en zonodig maatregelen treffen op basis
van artikel 4 van dit reglement.
e. Naast de maatregelen genoemd in artikel 4 kan de competitiecommissie tevens de
volgende maatregelen treffen:
- de stand in de wedstrijd op het moment van staken als einduitslag vaststellen, indien
tenminste twee perioden zijn gespeeld;
- of, indien minder dan twee perioden zijn gespeeld, de wedstrijd opnieuw vaststellen op een
door de competitiecommissie nader te bepalen datum en plaats;
- of, indien minder dan twee perioden zijn gespeeld, de uitslag van een nog te spelen of
reeds gespeelde wedstrijd tussen beide teams op basis van artikel 4 lid a dubbeltellen.
f. Het gebruik van mechanische-, luchtdruk- en/of elektrische toeters of sirenes tijdens de
wedstrijd, anders dan behorende bij de tijdapparatuur, is verboden.
g. Een wedstrijd kan slechts door het bondsbestuur, op advies van de competitiecommissie,
tot een risicowedstrijd worden bestempeld. De competitiecommissie doet dit advies als men
op redelijke gronden mag aannemen dat het ordelijk verloop van een wedstrijd wegens
toeschouwers(wan)gedrag ernstig gevaar loopt of kan lopen.
De competitiecommissie zal overwegen een wedstrijd tot risicowedstrijd te bestempelen:
- Als een van de aan de wedstrijd deelnemende clubs/contractanten hiertoe schriftelijk
verzoekt. Een dergelijk verzoek moet met redenen omkleed zijn.
- Als er zich tijdens een voorgaande wedstrijd van een van de deelnemende
clubs/contractanten of tijdens een voorgaande ontmoeting tussen beide clubs/contractanten,
wanordelijkheden voor hebben gedaan.
De competitiecommissie zorgt bij een tot risicowedstrijd uitgeroepen wedstrijd dat een
officiële waarnemer aanwezig is.
h. Wanneer de competitiecommissie door middel van een schriftelijke kennisgeving de beide
leden en/of teamleider(s) van contractanten heeft geïnformeerd omtrent het feit dat een
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wedstrijd tot risicowedstrijd is verklaard, dienen de betreffende leden en/of contractanten de
volgende bepalingen in acht te nemen:
1. Het thuisspelende lid of de thuisspelende contractant moet een veiligheidsplan opstellen,
waarin de bepalingen uit dit artikel en, indien van toepassing, andere door de
competitiecommissie opgelegde bepalingen, zijn uitgewerkt.
2. Beide leden en/of contractanten dienen een register aan te leggen met de namen en
telefoonnummers van alle relevante (contact)personen.
3. Het veiligheidsplan en de beide registers dienen drie dagen voor de betreffende wedstrijd
op het bondsbureau aanwezig te zijn.
4. De plaatselijke politie dient van de risicowedstrijd op de hoogte te worden gesteld en het
veiligheidsplan dient met de politie te worden doorgenomen.
5. De beide betreffende leden en/of contractanten moeten een veiligheidsfunctionaris
aanstellen. Indien deze functionaris geen deel uit maakt van het bestuur van een lid, moet
worden aangegeven welk bestuurslid verantwoordelijk is voor veiligheidszaken.
6. Beide teams dienen zorg te dragen voor voldoende suppoosten. De suppoosten dienen
preventief op te treden bij hun eigen supportersgroep.
7. De competitiecommissie bepaalt het maximaal aantal entreebewijzen dat mag worden
verkocht. In de voorverkoop mogen niet meer dan vier toegangskaarten per individu worden
verkocht. De toegangskaarten voor supporters van het thuisspelende en voor die van het
uitspelende team dienen duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn.
8. Supporters van het uitspelende team dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van een
door het betreffende lid c.q. de betreffende contractant georganiseerd arrangement van
busreis en entreebewijs. De bussen mogen niet eerder dan dertig minuten voor aanvang van
de wedstrijd bij de accommodatie aanwezig zijn.
9. 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.
10. Notoire ordeverstoorders – dat wil zeggen zij die meer dan twee maal daadwerkelijk
betrokken waren bij ordeverstoringen - moet de toegang tot de ijsbaan worden ontzegd en
de persoonsgegevens van deze ordeverstoorders moeten worden doorgegeven aan de
competitiecommissie.
11. Het is niet toegestaan dat toeschouwers alcoholische dranken mee naar binnen nemen.
Ook het meenemen van andere dranken in blik of van andere materialen die gebruikt kunnen
worden als gooi-object, is verboden.
12. Voor de genodigden wordt gebruik gemaakt van een aparte ingang.
13. De supporters worden ondergebracht in aparte vakken die voorzien zijn van een
deugdelijke afscheiding. Er dienen maatregelen te worden genomen zodat supporters zich
niet in de directe omgeving van de boarding, spelersbanken en strafbanken kunnen
begeven.
14. Voor, tijdens, en direct na de wedstrijd heerst een verbod op het schenken van alcohol.
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Een alcoholverbod kan na afloop van de wedstrijd, na overleg met de plaatselijke politie,
worden opgeheven.
15. Voor en tijdens de wedstrijd mag in de accommodatie alleen in plastic bekers (nonalcoholische drank) worden geschonken. Per supportersvak dienen horecapunten te worden
gecreëerd. Verkoop van drank in blik is ten strengste verboden.
NB
De onderdelen 4, 7, 8, 9, 12, 14 en 15 van artikel h. zijn niet van toepassing op wedstrijden
anders dan Eredivisie of Eerste divisie.
ARTIKEL 43: PROCEDURE DOPINGCONTROLE BINNEN WEDSTRIJDVERBAND
a. Spelers en clubs zijn verplicht volledig medewerking te verlenen aan een dopingcontrole.
De aanwijzingen van de dopingcontrole-official van de dopingcontrole-uitvoerende
organisatie dienen te worden opgevolgd.
b. Alle spelers die deelnemen aan een wedstrijd dienen zich ervan te vergewissen of zij na
afloop van de wedstrijd in aanmerking komen voor een dopingcontrole.
c. Bij dopingcontrole binnen wedstrijdverband is de thuisspelende club c.q. vereniging/
stichting verantwoordelijk voor de bescherming van de dopingcontrole-official(s) tegen
geweldpleging, alsmede fysiek en/of verbale dreiging en/of intimidatie.
d. Bij 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.
e. De thuisspelende club c.q. vereniging/stichting dient zorg te dragen dat tijdens
dopingcontroles binnen wedstrijdverband de toegang(en) tot het dopingcontrolestation is of
zijn beveiligd, door middel van bijvoorbeeld een afsluitbare deur, het installeren van een
suppoost voor de toegangsdeur of een andere maatregel, die de integriteit van de
dopingcontrolematerialen en/of urinemonsters waarborgt.
f. De dopingcontrole-official is verantwoordelijk voor de beoordeling van het
dopingcontrolestation. Dit houdt in dat:
1. de dopingcontrole-official de bevoegdheid heeft te beoordelen of aan de vereisten voor het
ter beschikking te stellen dopingcontrolestation is voldaan, en
2. de dopingcontrole-official de bevoegdheid heeft de inrichting van het dopingcontrolestation
te optimaliseren.
g. Indien de dopingcontrole-official gebreken constateert ten aanzien van de inrichting van
het dopingcontrolestation, is de dopingcontrole-official bevoegd de voor de goedkeuring van
het dopingcontrolestation noodzakelijke actie(s) te initiëren. Voldoet het
dopingcontrolestation hierna niet aan de vereisten voor het uitvoeren van dopingcontroles,
heeft de dopingcontrole-official de bevoegdheid te beslissen over het al dan niet uitvoeren
van de dopingcontroles.
h. 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.
i. Indien een club c.q. vereniging/stichting weigert aan een dopingcontrole mee te werken, of
anderszins in gebreke blijft, zal de competitiecommissie dat bij de tuchtcommissie aanhangig
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maken en kan dat leiden tot de oplegging van tuchtrechtelijke sancties.
j. Direct voorafgaande aan de loting dient de originele wedstrijdsheet in het
dopingcontrolestation aanwezig te zijn.
ARTIKEL 44: TOEGANGSREGELING LEDEN BONDSBESTUUR, COMMISSIELEDEN,
ERELEDEN, (ASSISTENT-)BONDSCOACHES NATIONALE TEAMS EN MEDEWERKERS
BONDSBUREAU
a. Leden van het bondsbestuur, inclusief partner, hebben op vertoon van hun NIJB-paspoort
recht op toegang tot de hoogste rang tot alle wedstrijden. Zij zijn niet verplicht daartoe vooraf
met de club contact over op te nemen. Zij hebben recht op een goede, veilige en
gereserveerde plaats van de hoogste rang. Deze plaats dient bij voorkeur op de bovenste rij
van de tribune te zijn en zo dicht mogelijk bij een trap. Voor Eredivisie- en Eerste
divisiewedstrijden dienen op de bovenste rij op de tribune, zo dicht mogelijk bij een trap, zes
plaatsen met daarop de aanduiding NIJB-bestuur gereserveerd te worden.
b. Leden van het bondsbestuur, inclusief partner, hebben op vertoon van hun NIJBpaspoort, bij Eredivisie- en Eerste divisiewedstrijden, recht op toegang tot de VIP-ruimte van
de hoogste rang.
c. Leden van het bondsbestuur hebben, op vertoon van hun NIJB-paspoort, recht op
toegang tot catacomben en scheidsrechterskleedkamer.
d. Op ijsbanen die voorzien zijn van tourniquettes dienen de leden van het bondsbestuur en
hun partner voorafgaande aan het seizoen een seizoenskaart te ontvangen.
e. Commissieleden en ereleden, inclusief partner, hebben op vertoon van hun NIJBpaspoort recht op toegang tot alle wedstrijden. Zij dienen daartoe vooraf met de club contact
over op te nemen.
f. Commissieleden en ereleden, inclusief partner, hebben op vertoon van hun NIJBpaspoort recht op toegang tot de VIP-ruimte.
g. (Assistent-)bondscoaches van de nationale teams en medewerkers van het bondsbureau
hebben op vertoon van hun NIJB-paspoort recht op toegang tot alle wedstrijden. Zij dienen
daartoe vooraf met de club contact over op te nemen. (Assistent-)bondscoaches van het
nationale mannenteam hebben recht op een goede, veilige en gereserveerde plaats van de
hoogste rang.
NB
De regeling voor commissieleden, ereleden en medewerkers van het bondsbureau is ook
vermeld in het huishoudelijk reglement.
ARTIKEL 45: (TIJDELIJK) ACCOMMODATIEREGLEMENT
IJsbanen dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het accommodatiereglement. Het tijdelijk accommodatiereglement treedt in werking op 1 september 2009; het
definitieve accommodatiereglement treedt in werking op 1 september 2011. Voor fysieke
aanpassingen gesteld in het tijdelijk accommodatiereglement krijgen de clubs een
implementatieperiode tot uiterlijk 1 januari 2010.
ARTIKEL 46: VIDEO-OPNAMEN
a. Bij Eredivisiewedstrijden is de thuisclub verantwoordelijk voor het maken van video-opnamen
van de wedstrijd.
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b. De thuisclub dient deze opnamen, bij voorkeur meteen na de wedstrijd, doch uiterlijk 8 uur na
afloop van de wedstrijd, via digitale media beschikbaar te stellen aan de tegenstander, de
scheidsrechter die de wedstrijd heeft geleid en op verzoek ook aan het bondsbureau van de
NIJB.
c. De video-opnamen kunnen gebruikt worden ter ondersteuning of ter opstart van een
(mogelijke) tuchtzaak (zie hiervoor ook tuchtreglement en bijlagen bij dit tuchtreglement), ter
ondersteuning van een beroep tegen een match penalty of ten behoeve van educatie van
diverse doelgroepen.
ARTIKEL 47: VERPLICHTING EREDIVISIE
Deelnemers aan de eredivisie zijn verplicht 1 positie op de linkermouw en 1 positie op de
rechtermouw van de spelersshirts ter beschikking te stellen aan de NIJB. Daarnaast dient er
ook 1 TV-gevoelige boardingpositie van 90 cm bij 300 cm ter beschikking te staan voor de
NIJB. Hospitality voor competitie- en/of bondssponsoren bij Eredivisiewedstrijden is verplicht
en wordt binnen het voorzittersoverleg Eredivisie gespecificeerd.
ARTIKEL 48: LOKAAL ARBITRAGEPLAN
Elke vereniging of lid, waarvan een of meer teams deelnemen aan de jeugdcompetitie, dient
jaarlijks per 1 september (ingaande 1september 2010) over een lokaal arbitrageplan te
beschikken, dat voldoet aan door het bondsbestuur gestelde eisen. Daartoe dient dit plan
jaarlijks uiterlijk 1 september aan het bondsbestuur te worden voorgelegd.
ARTIKEL 49: GEDRAGSCODE NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND
Spelers, coaches, teambegeleiders, clubbestuurders, clubofficials, bondsofficials en
bondsbestuurders streven er naar ijshockey (actief en passief) te laten beleven als:
- een voor iedereen geschikte en toegankelijke
- snelle, dynamische, flitsende sport die ook boeiend is om naar te kijken, die
- stevig, maar fair, gedisciplineerd en goed beschermd wordt gespeeld en die als
- technisch hoogstaande teamsport wordt ervaren: samen (over)winnen en verliezen.
Daarom spreken zij af:
- prestaties op het ijs zijn de maatstaf: ras, huidskleur, leeftijd en overige niet ter zake
doende verschillen, zijn zonder betekenis;
- toeschouwers - jong en oud - die de ijshockeysport op dezelfde wijze willen beleven,
moeten dit in een veilige en sfeervolle omgeving kunnen doen;
- met fair play te winnen en met fair play te verliezen;
- altijd een voorbeeld te zijn voor anderen, met name voor jongere spelers;
- al het mogelijke te doen om ook ouders te laten bijdragen aan de gewenste uitstraling van
de sport;
- elkaar altijd en overal - ook in sportief mindere tijden - met respect te bejegenen;
- elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag;
- dat bestuurders en begeleiders preventieve en corrigerende maatregelen nemen, als
deze gedragscode overtreden wordt of overtreden dreigt te gaan worden.
Toeschouwers en supporters zijn gasten van de clubs en dienen zich als zodanig te
gedragen, waarbij:
- prestaties op het ijs de maatstaf zijn: ras, huidskleur, leeftijd en overige niet ter zake
doende verschillen, zijn zonder betekenis;
- toeschouwers, supporters, spelers, coaches, teambegeleiders, clubofficials,
bondsofficials en bondsbestuurders dit in een veilige en sfeervolle omgeving moeten
kunnen doen;
- men sportief met winst en met verlies van hun favorieten kan omgaan;
- men altijd een voorbeeld is voor anderen, in goede en in minder goede tijden;
- men al het mogelijke doet om bij te dragen aan de gewenste uitstraling van de sport;
- men elkaar altijd en overal - ook in sportief mindere tijden - met respect bejegent.
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