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WIJZIGINGEN VAN REGLEMENTEN 
IJSHOCKEY NEDERLAND 
ALV, 11 DECEMBER 2018 

AGENDAPUNT 9 
 
AANPASSINGEN SPORTREGLEMENT 
 
NIEUW 
ARTIKEL 9: NATIONALE TRANSFERS BENE-LEAGUE EN EERSTE DIVISIE 
a. Er is sprake van een nationale transfer wanneer een lid of contractant een speler bij 
IJshockey Nederland wenst te registreren die door een ander lid of andere contractant bij 
IJshockey Nederland is geregistreerd of die in een periode tot vijf jaar terug door een ander 
lid of andere contractant bij IJshockey Nederland was geregistreerd. 
 
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. Een speler is pas gerechtigd om voor 
het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant uit te komen vanaf de datum waarop de 
transfer in de online ledenadministratie van IJshockey Nederland staat opgenomen in 
het overzicht van de goedgekeurde transfers. 
 
c. Het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant meldt de beoogde nationale transfer aan bij de 
IJshockey Nederland volgens de aanvraagprocedure zoals die is bepaald in lid d. van dit 
artikel.  
 
d. De beoogde nationale transfer wordt vermeld in de online ledenadministratie van 
IJshockey Nederland. Het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe contractant’ dient daarnaast een 
door de speler (en in het geval de speler onder 18 jaar is voorzien van de 
handtekening van de ouder) volledig ingevuld en ondertekend gescand 
transferaanvraagformulier bij het bondsbureau (info@ijshockeynederland.nl) in te 
leveren. De transferaanvraag wordt pas gepubliceerd nadat het volledig ingevulde en 
ondertekende transferaanvraagformulier door het bondsbureau is ontvangen. 
 
e. Het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant krijgt vanaf de datum dat de beoogde nationale 
transfer in de online ledenadministratie van IJshockey Nederland is gepubliceerd, zeven 
dagen de tijd aan IJshockey Nederland, wegens het niet voldoen aan verplichtingen van 
betreffende speler, een schriftelijk gemotiveerd bezwaar tegen de transfer kenbaar te 
maken. Tevens dient het ‘oude lid’ via de online ledenadministratie van IJshockey 
Nederland aan te geven dat men niet akkoord gaat. Een dergelijk bezwaar wordt, zonder 
vermelding van details, gepubliceerd in de online ledenadministratie van IJshockey 
Nederland. 
Gedurende deze periode is de speler niet gerechtigd voor het ‘nieuwe’ lid of de 
‘nieuwe’ contractant uit te komen.  
 
f. Laat het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant de periode van zeven 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. Indien binnen de periode 
van zeven dagen het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant IJshockey Nederland via de 
online ledenadministratie van IJshockey Nederland informeert dat de betreffende 
speler aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de transfer daarmee definitief *. 
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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 in de online 
ledenadministratie van IJshockey Nederland is gepubliceerd, zeven dagen de tijd met 
elkaar tot overeenstemming te komen. Het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant neemt daartoe 
zelf contact op met het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant. Gedurende deze periode is 
de speler niet gerechtigd voor het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant uit te komen.  
 
h. Indien binnen de periode van zeven dagen zoals bepaald in het vorige lid, het ‘oude’ lid of 
de ‘oude’ contractant IJshockey Nederland via de online ledenadministratie van 
IJshockey Nederland informeert dat de betreffende speler aan zijn verplichtingen heeft 
voldaan, is de transfer daarmee definitief *.  
 
i. Indien binnen de periode van zeven dagen zoals bepaald in lid g. het ‘oude’ lid of de ‘oude’ 
contractant IJshockey Nederland niet schriftelijk heeft geïnformeerd dat de betreffende 
speler aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zal het bondsbestuur de zaak beoordelen. Het 
‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant dient daartoe binnen een periode van zeven dagen na 
afloop van de periode van zeven dagen zoals bepaald in lid g., schriftelijke bewijzen van 
verplichtingen van de betreffende speler beschikbaar te stellen.  
 
j. Indien het bondsbestuur 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 het bondsbestuur 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 het bondsbestuur oordeelt dat op basis van de beschikbare schriftelijke bewijzen 
geen oordeel mogelijk is, zal het bondsbestuur de zaak voorleggen aan het college van 
arbiters van IJshockey Nederland. Gedurende de periode tot aan de uitspraak van de 
arbitragecommissie is de speler niet 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 transfer niet compleet. Pas nadat de speler aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan wordt de transfer afgerond. Bovenop de eventuele 
kostenveroordeling uit te spreken door de arbitragecommissie, wordt het ‘nieuwe’ lid of de 
‘nieuwe’ contractant de kosten van het griffierecht in rekening gebracht.  
 
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, verplicht de kosten 
van het griffierecht te betalen. 
 
o. Het bondsbestuur van IJshockey Nederland bepaalt de aanvraagprocedure voor een 
nationale transfer. De administratiekosten voor een nationale transfer worden vastgesteld 
door de algemene ledenvergadering. Indien op één ijsbaan een lid actief is in de BeNe-
league of Eerste divisie en een ander lid binnen juniorencompetities en/of Eerste divisie 
wordt voor transfers tussen die betreffende leden geen administratiekosten in rekening 
gebracht.  
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p. Het bondsbestuur bepaalt de uiterste datum in het betreffende seizoen tot wanneer een 
speler die na een nationale transfer door een lid bij IJshockey Nederland wordt 
geregistreerd, gerechtigd is in de BeNe-league of de Eerste divisie uit te komen. 
  
q. Een speler die voor de derde keer in een seizoen na een nationale transfer door een lid of 
contractant bij IJshockey Nederland 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. 
 
s. Alle clubs moeten bestaande en geldige contracten van spelers die bij andere clubs 
spelen respecteren. Een club die een overeenkomst wenst te sluiten met een speler 
die op dat moment onder contract bij een andere club staat, is verplicht alvorens 
onderhandelingen met de speler te beginnen zijn huidige club schriftelijk op de 
hoogte te stellen. 
  
* NB 
Een transfer is officieel goedgekeurd op de datum waarop de transfer in de online 
ledenadministratie van IJshockey Nederland staat opgenomen in het overzicht van de 
goedgekeurde transfers. 
 
Het oude artikel 9 van het sportreglement wordt artikel 10: Nationale transfers ‘lagere’ 
seniorendivisies, junioren- en vrouwendivisies. De artikelen na het nieuwe artikel 9 
nummeren door. 
 
AANGEPAST 
ARTIKEL 10 (was 9): NATIONALE TRANSFERS ‘LAGERE’ SENIORENDIVISIES, 
JUNIOREN- EN VROUWENDIVISIES 
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 IJshockey 
Nederland is gepubliceerd, veertien dagen de tijd met elkaar tot overeenstemming te 
komen. 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 te komen. 
 
m. Indien de arbitragecommissie oordeelt dat de speler verplichtingen heeft jegens het 
‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant, is de transfer niet compleet. Pas nadat de speler aan 
zijn verplichtingen heeft voldaan wordt de transfer afgerond. Bovenop de eventuele 
kostenveroordeling uit te spreken door de arbitragecommissie, wordt partijen de 
kosten van het griffierecht in rekening gebracht.  
 
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, verplicht de kosten 
van het griffierecht te betalen. 
 
p. Het bondsbestuur bepaalt de uiterste datum in het betreffende seizoen tot wanneer een 
speler die na een nationale transfer door een lid bij IJshockey Nederland wordt 
geregistreerd, gerechtigd is in de U19+-competitie, de U16-competitie, de U14-competitie, 
de U12-competitie uit te komen. 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 IJshockey Nederland was geregistreerd. In de overige 
competities is een speler die na een nationale transfer door een lid of contractant bij 
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IJshockey Nederland 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. 
 
AANGEPAST 
ARTIKEL 19 (wordt 20): SAMENSTELLING TEAMS 
e. Switchen van veldspelers tussen twee (of meer) teams in dezelfde leeftijdscategorie 
van dezelfde club bij U12, U14 en U16 is niet toegestaan tijdens de voorronde (= 
bekercompetitie). Na de voorronde en voor aanvang van de vervolgcompetitie mogen 
veldspelers wel van team worden gewisseld. Als twee (of meer) teams in de 
vervolgcompetitie (= competitie kampioenschap van Nederland) in dezelfde divisie 
uitkomen, is switchen van veldspelers wederom niet toegestaan. Als twee (of meer) teams in 
de vervolgcompetitie niet in dezelfde divisie uitkomen, mogen veldspelers uit een team in 
een lagere divisie meespelen met een team in een hogere divisie. Indien een veldspeler 
voor de vijfde keer meedoet in een hogere divisie, mag hij of zij niet meer meedoen in de 
lagere divisie. Als twee (of meer) teams in de vervolgcompetitie niet in dezelfde divisie 
uitkomen, mag een veldspeler worden teruggezet van een hogere naar een lagere divisie. 
Dit lid is niet van toepassing op doelverdedigers. 
g. Lid a. van dit artikel is ook van toepassing op een juniorenspeler die zijn eerste 
competitiewedstrijd van het seizoen in de Vijfde divisie speelt. 
 
NIEUW 
ARTIKEL 20 (wordt 21): DISPENSATIE JUNIORENSPELERS  
f. De competitiecommissie kan gedurende het seizoen op basis van moverende redenen 
besluiten om de dispensatie van een speler om lager te mogen spelen in te trekken. 
 
AANGEPAST 
ARTIKEL 27 (wordt 28): VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN EN TOERNOOIEN  
a. Het thuisspelende lid of de thuisspelende contractant dient een vriendschappelijke 
wedstrijd, die gespeeld wordt in Nederland of in het buitenland, aan te melden bij het 
bondsbureau. Nadrukkelijk wordt gesteld dat ook na het melden van een vriendschappelijke 
wedstrijd in Nederland artikel 5 lid h van dit reglement onverminderd van kracht blijft. Het 
wedstrijdgeld voor een vriendschappelijke wedstrijd in Nederland wordt bepaald door de 
algemene ledenvergadering.  
 
Bij deelname aan een vriendschappelijke wedstrijd in het buitenland is schriftelijke 
toestemming nodig van de betreffende buitenlandse bond. Hiervan dient een afschrift 
te worden gestuurd naar competitie@ijshockeynederland.nl. 
 
Buitenlandse teams hebben schriftelijke toestemming nodig van hun federatie om 
deel te mogen nemen aan de betreffende vriendschappelijke wedstrijd in Nederland. 
Hiervan dient een afschrift te worden gestuurd naar 
competitie@ijshockeynederland.nl. 
 
b. Voor een wedstrijd buiten IJNL-competitieverband van een lid of contractant in het 
buitenland is toestemming van de competitiecommissie van IJshockey Nederland 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 zeven werkdagen na het melden geen nader bericht ontvangt, 
betekent dit de facto dat er toestemming is verleend. IJshockey Nederland zal de 
betreffende buitenlandse bond hiervan op de hoogte stellen. Nadrukkelijk wordt gesteld 
dat ook na het aldus verkrijgen van toestemming artikel 3 lid f van dit reglement 
onverminderd van kracht blijft.  
 
Buitenlandse teams hebben schriftelijke toestemming nodig van hun federatie voor 
de organisatie van de vriendschappelijke wedstrijd. Hiervan dient een afschrift te 
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worden gestuurd naar competitie@ijshockeynederland.nl. 
 
c. Een toernooi – dat wil zeggen een aantal vriendschappelijke wedstrijden op één of 
meerdere dagen – in Nederland of in het buitenland dient tenminste 21 dagen voor de 
datum waarop wordt gespeeld, te zijn aangemeld.  
 
Bij deelname aan een toernooi in het buitenland is schriftelijke toestemming vereist 
van de betreffende buitenlandse bond. Hiervan dient een afschrift te worden gestuurd 
naar competitie@ijshockeynederland.nl. 
 
Buitenlandse teams hebben schriftelijke toestemming nodig van hun federatie om 
deel te mogen nemen aan het betreffende toernooi in Nederland. Hiervan dient een 
afschrift te worden gestuurd naar competitie@ijshockeynederland.nl. 
 
Buitenlandse teams hebben schriftelijke toestemming nodig van hun federatie voor 
de organisatie van het betreffende toernooi. Hiervan dient een afschrift te worden 
gestuurd naar competitie@ijshockeynederland.nl. 
 
Bij toernooien in Nederland waaraan BeNe-league- 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 scheidsrechtercoördinator. Het 
wedstrijdgeld voor vriendschappelijke wedstrijden is niet van toepassing op een toernooi. 
Voor toernooien waaraan BeNe-league- of Eerste divisieteams deelnemen, stelt de 
algemene ledenvergadering een toernooiafdracht vast.  
 
d. Indien een vriendschappelijke wedstrijd in Nederland tenminste veertien 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 € 
50 voor het eerste verzuim en van maximaal € 100 voor ieder volgend verzuim. In afwijking 
hiervan wordt ieder verzuim als hiervoor bedoeld bestraft met een geldboete van € 300 
indien het een BeNe-leaguewedstrijd betreft en met een geldboete van € 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 
IJshockey Nederland is georganiseerd, maar die wel onder auspiciën van IJshockey 
Nederland 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. 
 
AANGEPAST 
ARTIKEL 29 (wordt 30): WEIGEREN TE SPELEN 
Als beide teams zich op het ijs bevinden en één van de teams weigert te spelen, dan 
krijgt het team een waarschuwing om binnen 30 seconden het spel te hervatten zo 
niet, dan wordt een bench minor opgelegd voor ‘REFUSE’. Als het team daarna nog 
steeds weigert om het spel te hervatten, dan wordt de wedstrijd beëindigd. Op het 
wedstrijdformulier wordt genoteerd dat het team weigerde verder te spelen. Het 
incident wordt tevens gerapporteerd aan de bevoegde instanties. 
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Als een team zich niet op het ijs bevindt en weigert het ijs op te komen om de 
wedstrijd te beginnen/hervatten, na daar door de scheidsrechter via aanvoerder, 
manager of coach om verzocht te zijn, dan zal de scheidsrechter het team maximaal 
twee minuten de tijd geven om de wedstrijd te beginnen/hervatten. Indien het team de 
wedstrijd begint/hervat binnen deze twee minuten dan krijgt het een bench minor 
opgelegd voor ‘REFUSE’. Als het team na de twee minuten blijft weigeren het ijs op te 
gaan, dan wordt ook afgesloten met een bench minor voor ‘ REFUSE’ en wordt de 
wedstrijd beëindigd. Op het wedstrijdformulier wordt een notitie gemaakt en het 
incident wordt gerapporteerd aan de bevoegde instanties. (Hierbij wordt verwezen 
naar regel 22 van het spelregelboek.) 
 
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. 
 
AANGEPAST 
ARTIKEL 30 (wordt 31): 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 of lagere divisie of in een juniorencompetitie, kunnen door de 
competitiecommissie afwijkende wedstrijdtijden worden vastgesteld. De wedstrijdklok 
kan zowel aflopend als oplopend gebruikt worden. 
 
NIEUW 
ARTIKEL 41 (wordt 42): RANGSCHIKKING 
c. Indien een competitie werd gespeeld in twee of meer groepen wordt de volgorde in de 
rangschikking vastgesteld door middel van de volgende criteria in de aangegeven volgorde: 
1. Hogere positie in de groep; 
2. Meer wedstrijdpunten (in het geval van poules met een ongelijk aantal teams wordt het 
aantal wedstrijdpunten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden); 
3. Beter doelsaldo (goals voor minus goals tegen); 
4. Meer gescoorde doelpunten (in het geval van poules met een ongelijk aantal teams wordt 
het aantal doelpunten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden); 
5. Hogere klassering in het vorige kampioenschap. 
 
 
 


