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Agenda

• Competitieopzet 2021-2022

• Corona

• Unified rulebook (Martin de Wilde)

• Licentie systeem

• Bijlage sportreglement



Competitieopzet Eredivisie / Eerste divisie 
seizoen 2021 – 2022

Noord

1. Amsterdam Tigers

2. Hijs Hokij Den Haag

3. GIJS HEPRO Groningen

4. UNIS Flyers Heerenveen

5. OrangeGas Capitals Leeuwarden

6. IJCU Utrecht

7. Zoetermeer Panters

Zuid

1. Yeti's Breda

2. Red Eagles 's-Hertogenbosch

3. Dordrecht Lions

4. Eindhoven Kemphanen

5. Smoke Eaters Geleen

6. Nijmegen Devils

7. Tilburg Trappers



Competitieopzet Eredivisie / Eerste divisie 
seizoen 2021 – 2022

Competitieopzet

De 14 teams worden opgedeeld in Noord en Zuid. Zij spelen een halve competitie 
(eenmaal uit of eenmaal thuis tegen elk team) in hun respectievelijke divisie. Dit komt 
neer op 6 wedstrijden per team. 

• De nummers 1 tot en met 4 van Noord en de nummers 1 tot en met 4 van Zuid 
plaatsen zich rechtstreeks voor de Eredivisie. 

• De nummers 5, 6 en 7 van Noord en Zuid plaatsen zich rechtstreeks voor de Eerste 
divisie. 

Aanvang competitie; weekend 24, 25, 26 september



Competitieopzet Eredivisie / Eerste divisie 
seizoen 2021 – 2022

Opzet Eredivisie

• 8 teams (nummers 1 tot en met 4 van Noord en nummers 1 tot en met 4 van Zuid) 

• 1x uit, 1x thuis). 

• 14 wedstrijden per team.

Opzet play-offs Eredivisie

• De nummers 1 tot en met 4

Halve finales (best-of-three-serie)

Weekend van 4, 5 en 6 maart 2022 en 11, 12 en 13 maart 2022

Nummer 1 vs Nummer 4 (A)

Nummer 2 vs Nummer 3 (B)

Finale (best-of-three-serie)

Weekend van 18, 19 en 20 maart 2022 en 25, 26 en 27 maart 2022

Winnaar (A) vs Winnaar (B)

De winnaar van de finale is kampioen van Nederland Eredivisie. De winnaar van de Eredivisie plaatst zich voor deelname aan de bekercompetitie seizoen 2022-

2023. Tevens plaatst de winnaar van de Eredivisie zich automatisch voor de Eredivisie in het seizoen 2022-2023.



Competitieopzet Eredivisie / Eerste divisie 
seizoen 2021 – 2022

De Eerste divisie wordt gespeeld met 6 teams (nummers 5 tot en met 7 van Noord en nummers 5 tot en met 7 van Zuid) in een enkele competitie 

(1x uit, 1x thuis). Dit komt neer op 10 wedstrijden per team.

Opzet play-offs Eerste divisie

De nummers 1 tot en met 4 van de rangschikking plaatsen zich voor de play-offs.

Halve finales (best-of-three-serie)

Weekend van 4, 5 en 6 maart 2022 en 11, 12 en 13 maart 2022

Nummer 1 vs Nummer 4 (C)

Nummer 2 vs Nummer 3 (D)

Finale (best-of-three-serie)

Weekend van 18, 19 en 20 maart 2022 en 25, 26 en 27 maart 2022

Winnaar (C) vs Winnaar (D)

De winnaar van de finale mag zich kampioen van Nederland Eerste divisie noemen.



Competitieopzet Eredivisie / Eerste divisie 
seizoen 2021 – 2022

Competitie met verlenging

Als de stand na de reguliere speeltijd gelijk is, volgt een drie-tegen-drie overtime periode van maximaal vijf minuten. Het team 

dat scoort wint de wedstrijd. Als in de overtime periode niet wordt gescoord, volgen beslissende penalty shots. Elk team neemt 

vijf penalty shots. Als de stand na de serie van vijf penalty shots nog gelijk is, wordt om en om een penalty shot genomen totdat 

de beslissing is gevallen.

Puntentelling Eredivisie en Eerste divisie

3 wedstrijdpunten voor het team dat de wedstrijd in de reguliere tijd wint

2 wedstrijdpunten voor het team dat de wedstrijd na verlenging of na het nemen van allesbeslissende penalty shots wint

1 wedstrijdpunt voor het team dat de wedstrijd na verlenging of na het nemen van allesbeslissende penalty shots verliest

0 wedstrijdpunten voor het team dat de wedstrijd in reguliere tijd verliest

Van 10-18 januari 2022 neemt het Jong Oranje U20-team deel aan het 2022 IIHF-wereldkampioenschap ijshockey divisie IIB 

(Belgrado, Servië). Van 21-27 maart 2022 neemt het Jong Oranje U18-team deel aan het 2022 IIHF-wereldkampioenschap 

ijshockey divisie IIB (Sofia, Bulgarije).



Corona



Unified rulebook



Doelstelling 

Clubs verbonden aan IJNL kunnen deelnemen aan professionele, attractieve, 

herkenbare en op hoog niveau georganiseerde ijshockey competities. 

Waarbij :

➢ Er wordt altijd volgens de principes van goed sportbestuur, fair play & 

respect gewerkt

➢ IJNL ziet toe op de regels die hiervoor zijn afgesproken.

Vanaf seizoen 

2021/2022

Vanaf seizoen 

2022/2023

Voor het kunnen deelnemen aan de volgende 

competities is een licentie noodzakelijk :

Oberliga

BeNe League
Eredivisie

1e Divisie

Licentiestructuur

Filosofie is besturen vanuit integriteit



Bevoegdheden commissie

• Kan spelers contracten opvragen

• Kan sponsor contracten opvragen

• Kan overige documentatie opvragen

• Neemt besluit over licentie 

Knelpunten in licentie structuur

• Bespreken met elkaar, IJNL en clubs

A. Licentie, voldoet aan de voorwaarden

B. Voorlopige licentie, voldoet nog niet aan alle voorwaarden

C. Voorlopige licentie, verbeter- of herstelplan

D. Geen licentie

Licentiestructuur

Filosofie is besturen vanuit integriteit



Transfer deadline

Transfer deadline

• A. Een speler die na 1 oktober 2021 na een nationale transfer door een lid 
(club) bij IJshockey Nederland als individueel lid wordt geregistreerd, is niet 
gerechtigd om de rest van het seizoen 2021-2022 in de Eredivisie of de 
Eerste divisie uit te komen. 

• B. In het seizoen 2021-2022 is voor Eredivisie/Eerste divisie 1 december 
2020 de uiterste datum tot wanneer voor een speler een internationale 
transfer kan worden aangevraagd. 

• C. Als uitzondering op lid b. geldt dat Eredivisie/Eerste divisieclubs in de 
periode van 2 december 2021 tot de door de internationale ijshockeyfederatie 
IIHF vastgestelde internationale deadline van 15 februari 2022 nog één
internationale transfer mogen gebruiken ter vervanging van een eerder dit 
seizoen gedane andere internationale transfer. 



Switchen tussen BNL/Oberliga en 
Eredivisie/ Eerste divisie
a. De definitie van een BeNe League- en/of Oberliga-speler is een speler die in het seizoen 2019-2020 tien of meer 
wedstrijden op de wedstrijdsheet van een wedstrijd in de BeNe League en/of Oberliga heeft gestaan.

b. Spelers tot en met U21 (spelers geboren 2001), niet zijnde imports, mogen vanaf de start van de competities 
onbeperkt meespelen in de Eredivisie/Eerste divisie.

c. Het is BeNe-League- en Oberliga-spelers geboren in 2000 en eerder niet toegestaan om deel te nemen aan 
wedstrijden van de voorcompetitie van de Eredivisie/Eerste divisie. Mocht een BeNe League- en/of Oberliga-speler 
geboren in 2000 of eerder toch deelnemen aan een wedstrijd in de voorronde, dan wordt de wedstrijd reglementair 
verloren met 5-0 en ontvangt het team 3 extra verliespunten.

d. Een lid dat met een vertegenwoordigend team in de BeNe League, Oberliga en Eredivisie/Eerste divisie speelt, kan 
voor aanvang van het seizoen een onbeperkt aantal BeNe League en/of Oberliga-spelers geboren in 2000 of eerder 
aanmelden die onbeperkt kunnen meespelen in de Eredivisie of Eerste divisie. Deze dispensatie geldt niet voor de 
voorcompetitie. Als aanvang van de competitie wordt de dag aangemerkt waarop de eerste wedstrijd van de 
voorcompetitie van de Eredivisie/Eerste divisie van het betreffende team wordt gespeeld. De spelers die worden 
aangewezen worden aangemerkt als ‘dispensatiespeler’ Eredivisie/Eerste divisie.

e. Een lid mag per wedstrijd van de Eredivisie of Eerste divisie maximaal 2 ‘dispensatiespelers’ op de wedstrijdsheet 
opstellen.



Switchen tussen BNL/Oberliga en 
Eredivisie/ Eerste divisie
f. Het is spelers geboren in 2000 en eerder, tenzij aangewezen als ‘dispensatiespeler’, niet toegestaan om deel te 
nemen aan een wedstrijd in de Eredivisie of Eerste divisie. Mocht een speler geboren in 2000 of eerder, niet zijnde 
‘dispensatiespeler’, toch deelnemen aan een wedstrijd van de eredivisie of eerste divisie, dan wordt de wedstrijd 
reglementair verloren met 5-0 en ontvangt het team 3 extra verliespunten.

g. Voor de halve finales en finales Play-Offs zijn slechts die BeNe League- en/of Oberliga ‘dispenstatiespelers’ 
(waaronder doelverdedigers) gerechtigd in het Eredivisie- of het Eerste divisieteam uit te komen die in totaal minimaal 5 
keer op de sheet hebben gestaan voor de reguliere competitie in de Eredivisie of Eerste divisie.

h. Uitzonderingen op 1c, d, e, f, g, zijn die BeNe League-en/of Oberliga-spelers die definitief aansluiten bij een 
Eredivisie/eerste divisie team.

i. Een BeNe League- en/of Oberliga-speler die definitief aansluit bij een Eredivisie/Eerste divisie team kan na 1 oktober 
2021 geen nationale transfer aanvragen in het seizoen 2021-2022.

J. Een BeNe League- en/of Oberliga-speler die definitief aangesloten is bij een Eredivisie/Eerste divisie team die in het 
seizoen toch deelneemt aan een BeNe League- en/of Oberliga wedstrijd van een team in dezelfde stad, levert per 
overtreding een boete op van 500 EURO plus 6 punten in mindering op het puntentotaal van dat moment bij het 
betreffende Eredivisie/Eerste divisie team. Vindt deze constatering plaats in de Play Offs, dan wordt het 
Eredivisie/Eerste divisie team waarvan de speler afkomstig is direct uit de competitie gehaald.



Switchen tussen BNL/Oberliga en 
Eredivisie/ Eerste divisie
k. Tegenstanders houden toezicht op vermelding van spelers op de sheet. 

l. Bij meer spelers op de sheet dan daadwerkelijk in de bank of op het ijs wordt de scheidsrechter geïnformeerd. 

m. Alleen spelers die bij aanvang van de wedstrijd daadwerkelijk aanwezig zijn mogen op de sheet worden vermeld. Met 
uitzondering van een speler die zich voor de tweede periode omgekleed bij de arbitrage meldt. 

n. Als een speler bij het begin van de tweede periode niet is gearriveerd, mag deze in de betreffende wedstrijd niet meer 
spelen en wordt zijn naam van het sheet verwijderd. 

o. Achteraf reclameren is niet mogelijk. 

p. In niet voorziene gevallen kan de competitieleider een besluit nemen.



Relatie IJshockey Nederland - Vereniging

Werkrelatie

Organisatie 
belang

Organisatie

-

IJNL

Individu 

-

vereniging

Individueel 
belang


