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Handboek Wedstrijden

1 Inleiding
In dit handboek is informatie opgenomen omtrent het spelen van wedstrijden onder de vlag van
Leiden Lions. Het betreft hierbij zowel door IJshockey Nederland (IJN) - voorheen de Nederlandse
IJshockey Bond (NIJB) - georganiseerde competitiewedstrijden alsmede vriendschappelijke
wedstrijden.
De wedstrijdsecretaris van Leiden Lions is de contactpersoon voor de indeling en toewijzing van
wedstrijdijs aan de teams. De communicatie tussen de wedstrijdsecretaris en de teamleiders
geschiedt in de regel per mail. Indien snelle communicatie nodig is, wordt telefonisch contact
gezocht.
Met betrekking tot de competitieteams wordt in dit document geregeld verwezen naar het
Sportreglement en Bijlage bij het sportreglement die op de website van IJN onder het kopje
"Reglementen" zijn te downloaden. Het bestuur verzoek elke teamleider om de relevante
onderdelen ten minste éénmaal te lezen om te weten te komen welke reglementen er gelden voor
jouw team.
Het spreekt voor zicht dat bij alle wedstrijden (competitie en vriendschappelijke) alle teams de
beslissingen en ingrepen respecteren van de scheidsrechters en bench-officials.
Indien er naar aanleiding van dit handboek nog vragen zijn, neem dan contact op met de
wedstrijdsecretaris of het bestuur van Leiden Lions.
Punten die afwijken ten opzichte van het vorige seizoen worden aangeduid door het woord nieuw in
de kantlijn.
Overal waar gesproken wordt over ‘hij’ en ‘zijn’ kan ook gesproken worden over ‘zij’ en ‘haar’.
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2 Speeltijden
2.1 Thuiswedstrijden

Voor thuiswedstrijden van Leiden Lions gelden de volgende speeltijden:
• zaterdag 21:30 - 23:30
• zondag
12:45 - 15:00
• zondag
18:45 - 20:50
• zondag
21:00 - 23:00
Nieuw

De eerste wedstrijd van het seizoen wordt gespeeld in het weekend van 7/8 oktober 2018.
De laatste wedstrijd wordt gespeeld in het weekend van 17/18 maart 2019.

Nieuw

De volgende wedstrijdtijden vervallen:
• zondag 16 december 2018, 12:45 - 15:00

2.2 Uitwedstrijden

De speeltijden van uitwedstrijden worden bepaald door de organiserende vereniging. Hierop heeft
Leiden Lions uiteraard slechts zeer beperkt invloed.
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3 Wedstrijdschema
3.1 Algemene regel

De junioren teams tot en met U16 spelen hun thuiswedstrijden in principe op zondagmiddag. De
overige teams spelen op zaterdag- of zondagavond. Afhankelijk van de invulling van het beschikbare
ijs is een enkele plaatsing in de avond (oudere junioren) of middag (senioren) denkbaar.

3.2 Competitiewedstrijden

Het grootste gedeelte van de beschikbare wedstrijdmomenten worden ingepland ten behoeve van
de competitie. Voorafgaand aan het seizoen worden aan IJN de teams doorgegeven die gaan
meespelen in de door IJN georganiseerde competitie. De indeling van het wedstrijdschema wordt
uitgevoerd door IJN. Indien een team een voorkeur heeft voor een bepaald uur, moet dit
voorafgaand aan het seizoen door de teamleider kenbaar worden gemaakt. Vanwege de gewilligheid
van bepaalde uren is het niet altijd mogelijk een verzoek (geheel) te honoreren.
IJN publiceert de wedstrijdschema’s op hun website: www.nijb.nl. Ga naar het kopje “Competities”
en klik door naar de desbetreffende competitie.
Voor de junioren is dit schema na publicatie vrijwel definitief. Voor de senioren geldt dat de
wedstrijdsecretaris hierin nog wijzigingen laat aanbrengen, omdat IJN in bepaalde gevallen vreemde
keuzes maak, waardoor bepaalde teams standaard worden gedupeerd. Zodra alle wedstrijdschema’s
definitief zijn, wordt dit door de wedstrijdsecretaris van aan de teamleiders medegedeeld.

3.3 Overig wedstrijdijs

Na vaststelling van het competitieschema is bekend welke ijsmomenten nog niet zijn ingedeeld. Deze
momenten worden door de wedstrijdsecretaris aan de teamleiders medegedeeld. Alle teams, dus
ook niet-competitie teams, kunnen zich bij de wedstrijdsecretaris inschrijven voor deze ijsmomenten.
Het vrij liggende wedstrijdijs wordt in de regel eerlijk verdeeld over de competitieteams, waarbij een
niet-competitieteam zich kan inschrijven voor twee wedstrijdmomenten.
De teamleider krijgt een bevestiging zodra een ijsmoment aan het team is toebedeeld. De teamleider
kan de wedstrijdsecretaris verzoeken een bepaald team uit te nodigen dan wel een verzoek uit te
zetten naar de wedstrijdsecretarissen van alle verenigingen voor een team van een bepaald niveau of
uit een bepaalde competitie.
Het staat de teamleider ook vrij zelf een tegenstander te zoeken. In dat geval moet de teamleider
uiterlijk twee weken van tevoren aan de wedstrijdsecretaris doorgeven wat het team met het ijs gaat
doen. Indien er een wedstrijd wordt gespeeld moet worden doorgeven welke tegenstander komt.
Indien het team een andere invulling aan het ijs geeft (bijvoorbeeld een pond hockey toernooi) moet
dit ook worden doorgegeven. Indien de teamleider nalaat aan te geven waarvoor het ijs wordt
gebruikt, wordt de toewijzing ingetrokken en beschikbaar gesteld aan de andere teams.

3.4 Wijzigingen

Wijzigingen in het wedstrijdschema lopen altijd via de wedstrijdsecretaris. Van elke wijziging wordt
de teamleider van het desbetreffende team op de hoogte gebracht. Competitieteams worden
aangeraden ook zelf geregeld de website van IJN te controleren.
Een wijziging voor een competitiewedstrijd is tot één week na publicatie kosteloos, hierna berekent
IJN € 50,- per wijziging in rekening.
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4 Reglementen
4.1 Speelgerechtigde spelers

Tijdens de competitiewedstrijden is het alleen toegestaan spelers op te stellen die:
• lid zijn van Leiden Lions
• de contributie hebben betaald
• door het bestuur zijn aangemeld bij IJN (zie 4.2)
• zijn opgenomen op de longlist van het team (zie 4.2)
• in de bewuste competitie deel mogen nemen (zie 4.3 en 4.4)
• geen schorsing hebben lopen (Game of Match Penalties)
Daarnaast geldt dat het minimum aantal spelers voor het spelen van een wedstrijd zes bedraagt,
namelijk één doelverdediger en vijf veldspelers.
Zowel IJN als de tegenstanders zijn tegenwoordig bijzonder strikt met het toepassen van de regels.
Overtreding levert zonder meer een 0-5 reglementair verlies op met een aanvullende geldboete van
ten minste € 50,-. Indien je onzeker bent over de speelgerechtigdheid van een speler, neem dan vóór
de wedstrijd contact op met het bestuur.
Nieuw

4.2 NIJB-nummers & Longlist

In artikel 13 van het Sportreglement is opgenomen dat een speler pas speelgerechtigd is voor een
competitiewedstrijd als hij beschikt over een NIJB-nummer en is opgenomen in de teamlijst (longlist).
Bij iedere wedstrijd moet deze longlist aan de bench-official worden overhandigd. Ontbreekt een
speler op de longlist, neem dan z.s.m. contact op met het bestuur!
Het is belangrijk dat de wedstrijdsheet correct wordt ingevuld met de juiste NIJB-nummers. Indien er
NIJB-nummers ontbreken kan dit tot gevolg hebben dat de wedstrijd met 0-5 reglementair wordt
verloren met een aanvullende geldboete.
Het werk van de teamleider alsmede de bench-official wordt vereenvoudigd door aan het begin van
het seizoen een lijst (standaard opstelling) te maken met alle teamleden inclusief NIJB-nummers.
Print deze alvast enkele keren uit. Overhandig aan het begin van een wedstrijd één exemplaar aan de
bench-official, waarbij de spelers zijn afgestreept die niet aanwezig. Op deze wijze kan de benchofficial zorgdragen voor de juiste notatie op wedstrijdsheet en kan de persoon die de wedstrijdsheet
invoert op de website van IJN dit eenvoudig uitvoeren.

4.3 Dispensatie

Op de website van IJN zijn onder Sportreglement en Bijlage bij het sportreglement de reglementen
opgenomen welke spelers mogen deelnemen. In bepaalde situaties is het toegestaan om via het
bestuur van Leiden Lions dispensatie aan te vragen. Een dispensatieaanvraag moet door IJN zijn
afgehandeld, voordat de speler aan een competitiewedstrijd mag deelnemen.
Nieuw

4.4 Hoger meespelen

In de Bijlage bij het sportreglement is opgenomen wanneer een speler mag meespelen met een
ander team. Zowel IJN als de tegenstanders zijn tegenwoordig bijzonder strikt met het toepassen van
deze regels.
• Voor teams in DIV-4 en 5 geldt dat veldspelers maximaal vijf keer mogen meespelen met teams
uit hogere divisies. Na de vijfde keer hoger meespelen, mag je niet meer met je oorspronkelijke
team in de lagere competitie meespelen.
• Voor teams in DIV-3 t/m 5 geldt dat hun goalies onbeperkt en zonder toestemming bij elkaar
mogen invallen. Mocht niemand kunnen, dan mag het team een goalie van een andere club
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vragen die DIV-2 t/m 5 speelt (dus niet DIV-1). Hiervoor is wel toestemming van IJN en de
tegenstander nodig. Vraag dit dus tijdig aan bij de wedstrijdsecretaris om een reglementair
verlies (0-5) en een boete te voorkomen.

4.5 Scheidsrechters

Vanuit de club wordt geprobeerd alle wedstrijden te voorzien van scheidsrechters. Indien dit niet lukt
is het thuisspelende team verantwoordelijk voor het regelen van scheidsrechters. Waar nodig kan de
hulp ingeschakeld worden van de scheidsrechtercoördinator.

4.6 Bench-officials

Alle teams zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van bench-officials. Op de website van Leiden
Lions is onder het kopje “Algemene info” en “Spelregels en handboeken” een complete handleiding
beschikbaar die speciaal is gericht op de situatie in Leiden.

4.7 Wedstrijdformulier

Van elke wedstrijd, competitie of vriendschappelijk, moet een wedstrijdformulier worden ingevuld.
In artikel 38 van het Sportreglement is opgenomen dat het thuisspelende vereniging de wedstrijdsheet van een competitiewedstrijd binnen 36 uur na afloop van de wedstrijd moet hebben ingevuld
op de website van IJN. Dit geldt dus voor elk competitieteam vanaf U12. Indien deze termijn wordt
overschreden, brengt IJN per keer kosten voor jouw team in rekening. Voorkom dit en voer op tijd in.
Op de website van Leiden Lions is onder het kopje “Algemene info” en “Spelregels en handboeken”
een handleiding beschikbaar. De inlogcode wordt separaat aan de teamleiders gemaild.
In artikel 39 van het Sportreglement is opgenomen dat na invoer op de website het witte exemplaar
van het wedstrijdformulier binnen vijf dagen zijn opgestuurd naar IJshockey Nederland, Postbus
1186, 5004 BD Tilburg. Je mag de sheet ook inscannen en mailen naar
wedstrijdformulieren@ijshockeynederland.nl, waarbij het origineel tot 1 april moet worden
bewaard. Dit geldt zowel voor competitie als voor vriendschappelijke wedstrijden.

4.8 Afgelastingen

Mocht een team een wedstrijd niet kunnen spelen, laat dit de wedstrijdsecretaris dan z.s.m. weten.
In samenspraak met IJN en de tegenpartij wordt gezocht naar een alternatief.
IJN brengt voor competitiewedstrijden hiervoor altijd kosten in rekening, welke kunnen oplopend tot
€ 500,- bij afzegging op de dag zelf. Het spreekt voor zich dat de penningmeester van Leiden Lions in
dat geval deze kosten doorbelast aan de desbetreffende teams.
In artikel 28 van het Sportreglement zijn regels opgenomen met betrekking tot het afgelasten van
een wedstrijd.
Wat betreft de weersomstandigheden (sneeuw e.d.) zijn er door IJN strikte regels opgesteld:

Teams hebben een inspanningsverplichting om ook bij minder goede weersomstandigheden wedstrijden zo veel mogelijk
doorgang te laten vinden. Indien door het KNMI een weeralarm (code rood of oranje) wordt afgegeven voor een gebied
waar een bezoekend team doorheen moet reizen om, voor de periode van 6 uur voorafgaand aan de wedstrijd en/of een
periode tot maximaal 3 uur na de wedstrijd, is het bezoekende team gerechtigd om niet af te reizen. Het weeralarm dat
door het KNMI op de volgende website wordt afgegeven op de dag van de geplande wedstrijd is bepalend:
http://www.knmi.nl/waarschuwingen_en_verwachtingen/regio.php (onder verwachtingen 0-48 uur).

Mocht je vanwege weersomstandigheden niet afreizen, maak dan een schermafdruk van deze
webpagina en mail deze naar de wedstrijdsecretaris. Dit dient als bewijs richting IJN.
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Nieuw

4.9 Incidenten

Het is denkbaar dat tijdens het seizoen er incidenten plaatsvinden, zoals een grote vechtpartij, het
staken van een wedstrijd of een ander voorval. Indien een wedstrijd voortijdig wordt gestaakt (om
welke reden dan ook) laat dit de wedstrijdsecretaris dan z.s.m. weten. Op basis van het rapport van
de scheidsrechters neemt de competitiecommissie van IJN namelijk een besluit of er aanvullende
maatregelen worden genomen, zoals een schorsing, geldboete of puntenmindering. Deze besluiten
zijn terug te vinden op de website van IJN onder de desbetreffende competitie onder het kopje
lncidenten. Het is raadzaam dat de wedstrijdsecretaris voorafgaand aan dit besluit al op de hoogte is
van wat er heeft voorgevallen.

4.10 Indienen protest

Het staat elk team vrij om tijdens het seizoen protest aan te tekenen tegen een door IJN genomen
beslissing. Het indienen van een protest loopt via de wedstrijdsecretaris. Om een protest te kunnen
indienen, moet een protestbrief met eventuele bijlagen bij de wedstrijdsecretaris worden
aangeleverd.
De protestbrief bevat de volgende punten:
• wedstrijd details (divisie, datum en tijd)
• beschrijving van het incident
• waartegen wordt bezwaar gemaakt
• argumentatie
• getuigenverklaringen (scheidsrechter, spelers, ouders)
• foto’s en video’s (indien aanwezig)
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5 Kleedkamers
IJshockeyen kan niet zonder je om te kleden in één van de vier beschikbare kleedkamers. Op de
doordeweekse trainingsdagen (maandag t/m vrijdag) zijn er genoeg kleedkamers, ook indien teams
direct na elkaar trainen. Een team kan zich eventueel verdelen over twee kleedkamers, bijvoorbeeld
dames en heren elk in een aparte kleedkamer.
Op bepaalde wedstrijdmomenten (zaterdag en/of zondag) is het aantal beschikbare kleedkamers
echter te beperkt om teams meerdere kleedkamer toe te wijzen (bijvoorbeeld voor dames). Het
dameslogo op kleedkamer 1 heeft rondom wedstrijden daarom geen betekenis. Alleen als de
omstandigheden het toelaten (zie hieronder) mogen dames een aparte kleedkamer innemen.

5.1 Algemene regel

Elk team gebruikt één kleedkamer. Er is geen aparte kleedkamer voor dames.
Nieuw

5.2 Zaterdagavond

Op zaterdagavond 21:30-23:30 wordt er één wedstrijd en is er geen aansluitende wedstrijd. Het thuis
spelende en het bezoekende team gebruiken elk één kleedkamer. Er zijn twee kleedkamers vrij voor
eventueel gebruik door dames en scheidsrechters.

5.3 Zondagmiddag

Op zondagmiddag 12:45-15:00 wordt er één wedstrijd en is er geen aansluitende wedstrijd. Het thuis
spelende en het bezoekende team gebruiken elk één kleedkamer. Er zijn twee kleedkamers vrij voor
eventueel gebruik door dames en scheidsrechters.

5.4 Zondagavond

Bij wedstrijden op zondagavond 18:45-23:00 staan er twee wedstrijden achter elkaar op het
programma. Op het moment dat de eerste wedstrijd bezig is, melden de teams van de tweede
wedstrijd om zich om te kleden. Dit betekent dat de vier beschikbare kleedkamers gelijktijdig in
gebruik zijn door vier teams. Elk team mag derhalve slechts één kleedkamer in gebruik nemen. Geen
enkel team krijgt twee kleedkamers. Onder geen beding mogen dames een eigen kleedkamer
innemen.
Indien er dames in het thuis spelende en/of bezoekende team zijn die zich apart willen omkleden, is
het op zondagavond niet mogelijk om hiervoor een aparte kleedkamer toe te wijzen. De kleedkamers
zijn te klein om meerdere teams in één kleedkamer te stoppen. Daarnaast willen teams vanwege
kostbaarheden e.d. een kleedkamer niet delen met een ander team (sleutel van kleedkamer die
avond in eigen beheer houden). Afhankelijk van de aanvang van de wedstrijd (18:45 of 21:00) is het
volgende mogelijk voor dames van het thuis spelende en bezoekende team.
5.4.1 18:45 (1e wedstrijd)
Het thuis spelende en bezoekende team van de eerste wedstrijd nemen elk één kleedkamer. De twee
andere kleedkamer blijven leeg. Dames kunnen eventueel in een lege kleedkamer omkleden. Na het
omkleden moeten de dames de kleedkamer leeg achterlaten en hun spullen direct bij hun eigen
team neerleggen. Dit moet omdat de teams van de volgende wedstrijd al verschijnen voordat hun
eigen wedstrijd is afgelopen. Na de wedstrijd kunnen de dames bij één van de dan spelende teams
vragen of zij tijdelijk in hun kleedkamer mogen omkleden. Lukt dit niet, dan moeten zij afspraken
maken met hun eigen team (eerder/later omkleden).
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5.4.2 21:00 (2e wedstrijd)
Alle kleedkamers zijn bezet door vier teams (twee op het ijs, twee die omkleden). Dames van de
tweede wedstrijd kunnen eventueel bij één van de spelende teams vragen of zij in hun kleedkamer
mogen omkleden. Na het omkleden moeten zij direct hun spullen wel weer bij hun eigen team
leggen. Lukt het omkleden in een andere kleedkamer niet, dan moeten zij afspraken maken met hun
eigen team (eerder beginnen met omkleden). Let er wel op dat het team op tijd op het ijs staat. Na
de wedstrijd zijn er twee kleedkamers leeg, dus kunnen dames één van deze kleedkamers gebruiken.

