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AANPASSINGEN STATUTEN
Op basis van de blauwdruk van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) inzake het inbedden van
de aanklager ISR en een notitie van NOC*NSF inzake het inbedden van de aanklager ISR
en het inbedden van de binding met de Dopingautoriteit wordt het document Statuten
IJshockey Nederland (versie ALV 11-09-2019) ter goedkeuring aan de algemene
ledenvergadering voorgelegd (bijlage).
AANPASSINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Onderstaande tekst dient door de sportbond toegevoegd te worden aan een reglement dat
van toepassing is op de (individuele) leden van de sportbond. Dat kan bijvoorbeeld in het
algemeen reglement of het huishoudelijk reglement. Door deze toevoeging is een lid bekend
met de mogelijkheid dat bij een incident persoons- en eventuele andere gegevens over
hem/haar worden opgenomen, gemonitord en bewaard, met als doel landelijk een veilige
sportomgeving te creëren en te onderhouden.
De [SPORTBOND] voert in het Case Management Systeem Sport (CMSS) van de
koepelorganisatie NOC*NSF (welke wordt beheerd door het Centrum Veilige Sport
Nederland), persoonsgegevens in naar aanleiding van signalen, meldingen c.q.
incidenten op het gebied van seksuele intimidatie en overig grensoverschrijdend
gedrag van leden. Deze informatie heeft als doel te komen tot een veilige(r)
sportomgeving en daarmee ook sportbeoefening. Dit gebeurt door het monitoren,
registreren en rapporteren van grensoverschrijdend gedrag in het CMSS. Deze
gegevens mogen en zullen niet door [SPORTBOND] noch door NOC*NSF voor andere
doeleinden dan hiervoor beschreven worden aangewend en worden ook niet aan
derden verstrekt in welk vorm dan ook.
De mogelijkheid voor uitwisseling van gegevens, in overeenstemming met de AVG, tussen
de sportbonden en NOC*NSF zal worden gerealiseerd door middel van een reglement dat in
de Algemene Vergadering van NOC*NSF in november 2019 vastgesteld gaat worden.
AANPASSINGEN TUCHTREGLEMENT
AANVULLING ARTIKEL 7
De openbaar aanklager van IJshockey Nederland is bevoegd om in die zaken waarvan hij
een onderdeel is dat deze aan de tuchtcommissie voorgelegd moeten worden een taakstraf
aan het betreffende lid van IJshockey Nederland voor te stellen. Indien het lid van IJshockey
Nederland dit voorstel aanvaart en de taakstraf naar behoren uitvoert, vervalt het recht om
de zaak aan de tuchtcommissie voor te leggen.
AANPASSINGEN SPORTREGLEMENT
ARTIKEL 9: NATIONALE TRANSFERS
Het oude artikel 9 van het sportreglement blijft vooralsnog gehandhaafd. De invoering van
het nieuwe artikel 9 zoals goedgekeurd in de ALV 11 december 2018 moet worden
uitgesteld. De regelgeving in het nieuwe artikel 9 moet worden aangepast omdat deze
onduidelijk en inconsistent is, er geen procedure in staat die gevolgd zou moeten worden of
die beschrijft hoe de speler in kwestie zou moeten handelen in geval van bezwaar, en niet
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duidelijk is wat de rechten en plichten zijn van de betrokken partijen. Invoering van het
transferaanvraagformulier zou betekenen dat de oude bezwaarprocedure niet langer van
toepassing kan zijn en dus zal eerst een andere bezwaarprocedure moeten worden
uitgewerkt.
Klik op Meer hieronder voor het actuele artikel 9 van het sportreglement: Nationale transfers.
Meer
ARTIKEL 13: OPSTELLING EN TEAMLIJST (AANPASSEN)
a. De coach, een teambegeleider of een speler die het team vertegenwoordigt, is verplicht
minimaal 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd de opstelling en de teamlijst van de
spelers en teambegeleiders die zich tijdens de wedstrijd naast, achter of in de spelersbank of
op het ijs bevinden, in te leveren bij de official scorer.
b. De spelers die aan de wedstrijd deelnemen dienen speelgerechtigd te zijn. De coach en
de teambegeleiders dienen gerechtigd te zijn zich tijdens de wedstrijd naast, achter of in de
spelersbank te bevinden. dienen op de teamlijst voor te komen. Mocht de speler niet
voorkomen op de gepresenteerde teamlijst dan kan de IJNL-database digitaal geraadpleegd
worden. Indien de database niet bereikbaar is of de speler in de database niet terug te
vinden is, dient de scheidsrechter de betreffende speler te laten spelen als de coach, een
teambegeleider of de speler zelf aangeeft dat de speler wél speelgerechtigd is. In dat geval
dient de scheidsrechter van een dergelijk voorval, onder vermelding van bijzonderheden, een
rapport op te maken. Ook dient het voorval, onder vermelding van bijzonderheden, op het
wedstrijdformulier te worden vermeld. De competitiecommissie zal vervolgens een
onderzoek instellen.
c. 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(s) van de tegenstander in
een competitiewedstrijd. Dit verzoek kan slechts worden ingediend door de directe
tegenstander in de onderhavige competitiewedstrijd en wel uiterlijk 14 dagen nadat de
betreffende competitiewedstrijd is gespeeld. 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 € 500 opleggen.
d. Indien de speler of spelers wél speelgerechtigd blijkt/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 € 25 bij
de eerste laakbare overtreding en € 50 voor iedere volgende.
e. Bij het ontbreken van registratie van een speler of teambegeleider op de teamlijst zal
IJshockey Nederland een boete opleggen van € 2,50 per ontbrekende registratie, met een
maximum van € 25 per team.
f. De opstelling dient bij voorkeur geprint, maar in ieder geval duidelijk leesbaar op papier
aangeleverd te worden.
g. In de opstelling dienen per speler positie, rugnummer, naam en IJNL-nummer vermeld te
worden.
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h. In de opstelling dienen per teambegeleider naam en IJNL-nummer vermeld te worden.
i. Bij de teambegeleiders dient vermeld te worden wie de coach is. Dat kan een speler zijn.
j. Achter de naam van de captain dient een ‘C’ vermeld te worden. Achter de naam van
maximaal twee alternate captains dient een ‘A’ vermeld te worden.
k. De opstelling begint bij voorkeur met de goalies (GK), gevolgd door de defensemen (D),
de forwards (F) en de teambegeleiders. In overeenstemming met de regels voor het invullen
van het wedstrijdformulier.
l. Per positie (GK, D en F) worden de spelers bij voorkeur in numerieke volgorde vermeld. In
overeenstemming met de regels voor het invullen van het wedstrijdformulier.
m. Per speler wordt bij voorkeur begonnen met de positie, gevolgd door het rugnummer, de
naam en het IJNL-nummer. In overeenstemming met het wedstrijdformulier.
n. De coach dient het ingevulde wedstrijdformulier voor de wedstrijd te controleren en
(digitaal) te ondertekenen. Daartoe zal de official scorer het wedstrijdformulier uiterlijk 15
minuten voor het begin van de wedstrijd ter controle en ondertekening aan de coach
aanbieden.
o. Door het wedstrijdformulier (digitaal) te ondertekenen bevestigt de coach de opstelling.
Mocht tijdens de wedstrijd blijken dat een speler niet op het wedstrijdformulier staat, is het
deze speler niet toegestaan verder te spelen. De speler dient zich naar de kleedkamer te
begeven. Mocht de speler op het ijs staan bij een gescoord doelpunt, zal het doelpunt
worden afgekeurd, wanneer het ontbreken van de speler op het wedstrijdformulier wordt
geconstateerd voor de volgende spelhervatting. Wordt het ontbreken van de speler op het
wedstrijdformulier pas na de spelhervatting geconstateerd, wordt het doelpunt niet
afgekeurd. Mocht de ontbrekende speler gescoord hebben, zal de scheidsrechter bepalen
wie van de spelers die een assist hebben gegeven als doelpuntenmaker op het
wedstrijdformulier wordt vermeld. Als geen assist is gegeven, zal de scheidsrechter bepalen
wie als doelpuntenmaker op het wedstrijdformulier wordt vermeld. Mocht de ontbrekende
speler een assist hebben gegeven, vervalt de assist.
p. De scheidsrechter dient voor aanvang van de wedstrijd te controleren of iedere speler en
teambegeleider die op het wedstrijdformulier staat vermeld op de teamlijst voorkomt.
q. De scheidsrechter dient kan, al dan niet op verzoek van een teambegeleider, 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 de teamlijst te controleren. De scheidsrechter maakt aan
de teamleiders of andere vertegenwoordigers van de teams kenbaar welke spelers en/of
teambegeleiders 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 registratie op
de teamlijst aanwezig is middels de foto op het identificatiebewijs zoals genoemd in lid n. van
dit artikel. De teamleiders of de andere vertegenwoordigers van de teams zijn verplicht er
zorg voor te dragen dat de controle kan plaatsvinden. Mocht de speler of teambegeleider niet
op de teamlijst voorkomen of de foto op de teamlijst ontbreken, dient de identiteit vastgesteld
te worden aan de hand van een identiteitsbewijs met foto en geboortedatum.
r. Een speler wiens identiteit registratie op de teamlijst gecontroleerd wordt, is verplicht op
verzoek van de scheidsrechter helm en eventueel gezichtsmasker af te nemen.
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s. Een speler wiens identiteit niet overeenkomt met de teamlijst of het identiteitsbewijs
identificatiebewijs, is niet gerechtigd aan de wedstrijd deel te nemen.
t. Een speler wiens identiteit niet is vast te stellen, is niet gerechtigd aan de wedstrijd deel te
nemen.
u. Een speler of teambegeleider die weigert mee te werken aan een controle, is niet
gerechtigd aan de wedstrijd deel te nemen.
NB
Coaches en teambegeleiders kunnen gebruik maken van het standaard opstellingformulier
van IJshockey Nederland. Dit formulier is als Word-document te downloaden op de IJNL-site.
ARTIKEL 24: BEST-OF-TWO-SERIE (OUD)
a. In een best-of-two serie spelen twee teams om het beste resultaat over twee wedstrijden.
b. Het team met de meeste wedstrijdpunten wint de best-of-two serie.
c. Indien het aantal wedstrijdpunten gelijk is, wint het team met het hoogste doelsaldo de
best-of-two serie.
d. Beide teams spelen een thuiswedstrijd. De volgorde van de wedstrijden wordt bepaald
door de rangschikking voorafgaande aan de serie. Het team met de hoogste rangschikking
speelt de tweede thuiswedstrijd. De wedstrijdcommissie kan op basis van de beschikbare
ijstijd een andere volgorde bepalen.
e. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
- een best-of-two serie in een competitie zonder verlenging bij een gelijke stand na de
reguliere speeltijd;
- een best-of-two serie in een competitie met verlenging en zo nodig een shoot-out bij een
gelijke stand na de reguliere speeltijd.
COMPETITIE ZONDER VERLENGING
f. Indien de stand na de reguliere speeltijd van de eerste wedstrijd gelijk is, volgt geen
verlenging.
g. Indien na afloop van de tweede wedstrijd de best-of-two-serie nog niet is beslist, volgt een
3 tegen 3-verlenging van maximaal 5 minuten met sudden victory en zonodig een shoot-out.
Het team dat in de verlenging scoort of de shoot-out wint, wint de best-of-two serie.
COMPETITIE MET VERLENGING
h. Indien de stand na de reguliere speeltijd van de eerste wedstrijd gelijk is, volgt een 3 tegen
3-verlenging van maximaal 5 minuten met sudden victory en zonodig een shoot-out.
i. Indien de eerste wedstrijd na de reguliere speeltijd is beslist en de stand na de reguliere
speeltijd van de tweede wedstrijd gelijk is, wint de winnaar van de eerste wedstrijd de bestof-two serie. Er volgt geen verlenging.
j. Indien beide wedstrijden na de reguliere speeltijd zijn beslist en de best-of-two-serie is nog
niet beslist, volgt een 3-tegen-3-verlenging van maximaal 5 minuten met sudden victory en
zonodig een shoot-out. Het team dat in de verlenging scoort of de shoot-out wint, wint de
best-of-two serie.
k. Indien de eerste wedstrijd na een verlenging of shoot-out is beslist en de stand is na de
reguliere speeltijd van de tweede wedstrijd gelijk, dan volgt een 3 tegen 3-verlenging van
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maximaal 5 minuten met sudden victory en zo nodig een shoot-out. Indien de winnaar van de
eerste wedstrijd in de verlenging scoort of de shoot-out wint, wint dat team de best-of-two
serie. Indien het team dat de eerste wedstrijd heeft verloren in de verlenging scoort of de
shoot-out wint, volgt een (mogelijk tweede) shoot-out. Het team dat deze (mogelijk tweede)
shoot-out wint, wint de best-of-two serie.
NB 1
Het aantal wedstrijdpunten dat wordt verkregen na een overwinning in de reguliere speeltijd
(2 of 3) is niet van belang.
NB 2
Een shoot-out wordt gespeeld conform de beslissende penaltyshots-procedure.
NB 3
Het kan voorkomen dat twee shoot-outs achter elkaar genomen dienen te worden.
ARTIKEL 24: BEST-OF-TWO-SERIE (NIEUW)
a. In een best-of-two-serie spelen twee teams om het beste resultaat over twee wedstrijden.
b. Beide teams spelen een thuiswedstrijd. De volgorde van de wedstrijden wordt bepaald
door de rangschikking voorafgaande aan de serie. Het team met de hoogste rangschikking
speelt de tweede thuiswedstrijd. De wedstrijdcommissie kan op basis van de beschikbare
ijstijd een andere volgorde bepalen.
c. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een competitie zonder verlenging en beslissende
penalty shots bij een gelijke stand na de reguliere speeltijd en een competitie met verlenging
en beslissende penalty shots bij een gelijke stand na de reguliere speeltijd.
COMPETITIE ZONDER VERLENGING EN BESLISSENDE PENALTY SHOTS
d. Het team met de meeste doelpunten wint de best-of-two-serie.
e. Indien het aantal doelpunten gelijk is, volgen beslissende penalty shots.
COMPETITIE MET VERLENGING EN BESLISSENDE PENALTY SHOTS
f. Het team met de meeste wedstrijdpunten wint de best-of-two-serie.
g. Indien het aantal wedstrijdpunten gelijk is, wint het team met de meeste doelpunten de
best-of-two-serie.
h. Indien de stand na de reguliere speeltijd van de eerste wedstrijd gelijk is, volgt een
verlenging en indien nodig beslissende penalty shots.
i. Indien de eerste wedstrijd na de reguliere speeltijd is beslist en de tweede wedstrijd niet
(de stand na de reguliere speeltijd is gelijk), wint de winnaar van de eerste wedstrijd (op
basis van het aantal wedstrijdpunten) de best-of-two-serie. Er volgt geen verlenging.
j. Indien beide wedstrijden na de reguliere speeltijd zijn beslist en de best-of-two-serie is
nog niet beslist (het aantal wedstrijdpunten en doelpunten is gelijk), volgen een verlenging en
indien nodig beslissende penalty shots. Het team dat in de verlenging scoort of de
beslissende penalty shots wint, wint de best-of-two-serie.
k. Indien de eerste wedstrijd na een verlenging of beslissende penalty shots is beslist en de
stand na de reguliere speeltijd van de tweede wedstrijd gelijk is, volgen een verlenging en
indien nodig beslissende penalty shots. Indien de winnaar van de eerste wedstrijd in de
verlenging scoort of de beslissende penalty shots wint, wint dat team de best-of-two-serie.
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Indien de verliezer van de eerste wedstrijd in de verlenging scoort of de beslissende penalty
shots wint, volgt een serie beslissende penalty shots. Dus als de verliezer van de eerste
wedstrijd de tweede wedstrijd door penalty shots wint, worden twee series beslissende
penalty shots achter elkaar genomen. Het team dat de (laatste) serie beslissende penalty
shots wint, wint de best-of-two-serie.
NB 1
Of een overwinning in de reguliere speeltijd twee of drie punten oplevert, is niet van invloed
op deze regels.
NB 2
Een verlenging wordt gespeeld volgens de geldende regels.
NB 3
Beslissende penalty shots worden genomen volgens de geldende regels.
ARTIKEL 32: TOEGANGSREGELING SCHEIDSRECHTERS/LINESMEN (AANPASSEN)
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 BeNe-league- en
Eerste divisiewedstrijden) gereserveerde zitplaats.
b. Scheidsrechters, linesmen, aspirant-scheidsrechters, coördinatoren/supervisors hebben
op vertoon van hun IJNL-scheidsrechterpaspoort inclusief partner recht op toegang tot alle in
Nederland gespeelde competitiewedstrijden met uitzondering van wedstrijden in de BeNeleague 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 BeNeleague of de Eerste divisie. 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.
d. Scheidsrechters, linesmen en supervisors die uitkomen in de BeNe-league en/of Eerste
divisie hebben, vergezeld hun partner, ook bij een niet-lokale wedstrijd in de BeNe-league 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 BeNe-league en Eerste divisie.
e. Leden van de scheidsrechterscommissie hebben, inclusief partner, op vertoon van hun
IJNL-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 tourniquets dienen de leden van de scheidsrechterscommissie en hun partner voorafgaande aan het seizoen een seizoenkaart te ontvangen.
ARTIKEL 33: CLUBSCHEIDSRECHTERS (AANPASSEN)
d. Clubscheidsrechters moeten volgens het arbitragesysteem (in bijlage bij het
sportreglement opgenomen) worden ingezet.
7

e. Indien een lid of contractant in gebreke blijft is bij het toewijzen van een
clubscheidsrechter wordt dat bestraft met een boete van € 50.
BIJLAGE BIJ HET SPORTREGLEMENT: INZET VAN CLUBSCHEIDSRECHTERS
e. Indien bij een wedstrijd van de U16 geen linesmen door de club zijn aangewezen dan
dient het thuisspelende team dit alsnog voor de wedstrijd te regelen. De wedstrijd zal niet
worden gestart met maar één bondsscheidsrechter. Als het thuisspelende team hier geen
gehoor aan geeft zal de wedstrijd als verloren worden beschouwd.
e. Indien bij een U16-competitiewedstrijd naast de aangewezen bondsscheidsrechter maar
één clubscheidsrechter aanwezig is, zal de wedstrijd wel doorgaan en worden geleid in een
2-man systeem. Het thuisspelende team wordt een boete van € 50,00 opgelegd. Mocht
helemaal geen clubscheidsrechter aanwezig zijn, zal de wedstrijd niet doorgaan. De
bondsscheidsrechter dient zijn onkostenvergoeding inclusief wedstrijdvergoeding uitbetaald
te krijgen. Het thuisspelende team wordt een boete van € 50,00 opgelegd.
ARTIKEL 38: INVOEREN WEDSTRIJDGEGEVENS (OUD)
a. Het thuisspelende lid of de thuisspelende contractant dient de wedstrijdgegevens die op
het wedstrijdformulier zijn ingevuld uiterlijk de dag na de wedstrijd volledig en ongewijzigd in
te voeren op de daarvoor bestemde plaats op de website van IJshockey Nederland.
b. Het thuisspelende lid of de thuisspelende contractant dient de wedstrijdgegevens die op
het wedstrijdformulier worden ingevuld tijdens wedstrijden in de eerste divisie real time in te
voeren op de daarvoor bestemde plaats op de website van IJshockey Nederland.
c. Wanneer de wedstrijdgegevens niet tijdig worden ingevoerd, wordt het thuisspelende lid
of de thuisspelende contractant bestraft met een boete van € 25 als sprake is van
onacceptabele nalatigheid. Dit ter beoordeling van IJshockey Nederland.
ARTIKEL 39: OPSTUREN WEDSTRIJDFORMULIER (OUD)
a. Het thuisspelende lid of de thuisspelende contractant dient het originele wedstrijdformulier
of een scan van het originele wedstrijdformulier van een op een vrijdag, zaterdag of zondag
gespeelde wedstrijd uiterlijk de daaropvolgende maandag per post (origineel) of per e-mail
(scan) naar IJshockey Nederland te verzenden.
b. Het thuisspelende lid of de thuisspelende contractant dient het originele wedstrijdformulier
of een scan van het originele wedstrijdformulier van een op een maandag, dinsdag,
woensdag of donderdag gespeelde wedstrijd uiterlijk de daaropvolgende dag per post
(origineel) of per e-mail (scan) naar IJshockey Nederland te verzenden.
c. Wanneer de gescande versie van het wedstrijdformulier per e-mail wordt verzonden, dient
het thuisspelende lid of de thuisspelende contractant het originele wedstrijdformulier
minimaal tot 1 april van het lopende seizoen te bewaren. Wanneer de competitiecommissie
daarom vraagt, dient het thuisspelende lid of de thuisspelende contractant het originele
wedstrijdformulier per omgaande alsnog per post naar IJshockey Nederland te verzenden.
d. Wanneer het wedstrijdformulier niet tijdig wordt verzonden, wordt het thuisspelende lid of
de thuisspelende contractant bestraft met een boete van € 25 als sprake is van
onacceptabele nalatigheid. Dit ter beoordeling van IJshockey Nederland.
ARTIKEL 38: INVULLEN WEDSTRIJDFORMULIER (NIEUW)
a. Het thuisspelende lid of de thuisspelende contractant dient een wedstrijdformulier in te
vullen.
b. Het wedstrijdformulier dient juist en volledig ingevuld te worden.
c. Wanneer het wedstrijdformulier niet juist en volledig is ingevuld, wordt het thuisspelende
lid of de thuisspelende contractant bestraft met een boete van € 25 per formulier als sprake
is van onacceptabele nalatigheid. Dit ter beoordeling van IJshockey Nederland.
d. Het thuisspelende lid of de thuisspelende contractant dient het wedstrijdformulier minimaal
tot 1 mei van het lopende seizoen te bewaren.
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e. Wanneer IJshockey Nederland daarom vraagt, dient het thuisspelende lid of de
thuisspelende contractant het wedstrijdformulier per omgaande per post (origineel) of per email (scan) naar IJshockey Nederland te verzenden.
f. Wanneer het wedstrijdformulier niet of niet tijdig wordt verzonden, wordt het thuisspelende
lid of de thuisspelende contractant bestraft met een boete van € 25 per formulier als sprake
is van onacceptabele nalatigheid. Dit ter beoordeling van IJshockey Nederland.
ARTIKEL 39: INVOEREN WEDSTRIJDFORMULIER (NIEUW)
a. Het thuisspelende lid of de thuisspelende contractant dient de gegevens die op het
wedstrijdformulier zijn ingevuld uiterlijk 24 uur na de wedstrijd volledig en ongewijzigd in te
voeren op de daarvoor bestemde plaats op de website van IJshockey Nederland.
b. Het thuisspelende lid of de thuisspelende contractant dient de gegevens die op het
wedstrijdformulier worden ingevuld tijdens wedstrijden in de eerste divisie real time in te
voeren op de daarvoor bestemde plaats op de website van IJshockey Nederland.
c. Wanneer de wedstrijdgegevens niet tijdig worden ingevoerd, wordt het thuisspelende lid of
de thuisspelende contractant bestraft met een boete van € 25 per wedstrijd als sprake is van
onacceptabele nalatigheid. Dit ter beoordeling van IJshockey Nederland.
OVERIGE WIJZIGINGEN
- De regels van de BeNe-league worden verwijderd uit het sportreglement.
- In het sportreglement wordt het woord wedstrijdsheet gewijzigd in wedstrijdformulier.
TOELICHTING AANPASSING ARTIKEL 38 EN ARTIKEL 39 SPORTREGLEMENT
Op verzoek van de clubs is het versturen van het wedstrijdformulier per e-mail (scan) of per
post (origineel) naar IJshockey Nederland geschrapt uit het sportreglement.
Dit betekent niet dat er tijdens een wedstrijd geen wedstrijdformulier meer ingevuld hoeft te
worden. Het wedstrijdformulier, voorzien van de handtekeningen van de coaches en de
scheidsrechter(s), is het enige officiële document van de wedstrijd en het enige document
waaraan rechten kunnen worden ontleend. Het digitale formulier op de website van
IJshockey Nederland is niet officieel en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Daarom is het van belang dat het wedstrijdformulier tijdens de wedstrijd juist en volledig
wordt ingevuld en door de club wordt bewaard.
Het niet meer versturen van het wedstrijdformulier levert zowel clubs als IJshockey
Nederland tijd op. Een groot voordeel. Er zijn ook nadelen. De digitale invoer kan niet meer
(direct) worden vergeleken met het officiële formulier. Dit zal leiden tot onjuiste statistieken
en kan leiden tot onjuiste schorsingen en een grotere kans op het meespelen van een niet
speelgerechtigde speler. Bovendien is niet meer na te gaan of het wedstrijdformulier tijdens
de wedstrijd juist en volledig is ingevuld.
Om deze nadelen zoveel mogelijk te beperken, zal gedurende het seizoen clubs worden
gevraagd af en toe formulieren naar IJshockey Nederland te versturen. In de praktijk zal dit
betekenen dat incidenteel een wedstrijdformulier zal worden opgevraagd wanneer b.v. twijfel
bestaat over straffen die tot schorsingen (kunnen) leiden en de speelgerechtigdheid van een
speler. Daarnaast zullen verspreid over het seizoen een aantal keren alle
wedstrijdformulieren van een speelweekend worden opgevraagd om na te gaan of de
formulieren juist en volledig zijn ingevuld.
Tot slot. In het sportreglement staat:
- dat het wedstrijdformulier juist en volledig moet worden ingevuld,
- dat de gegevens op het wedstrijdformulier uiterlijk de dag na de wedstrijd op de website
van IJshockey Nederland moeten worden ingevoerd,
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- en dat op verzoek een wedstrijdformulier per omgaande naar IJshockey Nederland moet
worden verstuurd.
Dit zal worden gecontroleerd. Mocht sprake zijn van onacceptabele nalatigheid, ter
beoordeling van IJshockey Nederland, zal conform artikel 38 en/of artikel 39 een boete
worden opgelegd.
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