
OPVALLENDE VERANDERINGEN SEIZOEN 2019-2020 
 
Het zal menigeen wel zijn opgevallen dat er enkele regels zijn veranderd. Zowel organisatorisch als 
ook op het ijs. Belangrijke zaken zijn ondermeer: 
 

Organisatorisch: 
 
BNL transfers 
BNL spelers mogen gedurende het seizoen niet meer naar een andere club zodra ze op de 
wedstrijdsheet van een competitiewedstrijd hebben gestaan. In afwijking tot de IIHF regels: Voor de 
BNL kunnen aanmeldingen van transfers van imports plaatsvinden tot en met 31 december. 
 
U21 
In de BNL/Beker competitie is de verplichting om elke wedstrijd minimaal 4 U21 spelers op de 
wedstrijdsheet te hebben. Een nadere toelichting met pro’s en con’s op dit besluit volgt. 
 
Imports 
Als gevolg van het gebrek aan kwalitatief goede spelers konden enkele clubs geen competitief team 
bijeenbrengen. De BNL heeft daarom besloten om het aantal imports bij te stellen naar 3. 
 
Bekercompetitie 
De halve finales worden in het weekend vóór Kerst gespeeld. Als gevolg van een mid-week Kerst is 
het niet mogelijk om de halve finales voor de beker in een best of 3 te spelen, derhalve een best f 2. 
Reguliere winst levert 3 punten op, verlies 0 punten, OTW 2 punten, OTL 1 punt. Indien na reguliere 
speeltijd in game 2 de stand in wedstrijdpunten gelijk is volgt een 3 tegen 3 overtime met sudden 
death, maximaal 20 minuten. Indien nodig penalty shots. 
 
Inter Region Cup 
- Dit seizoen is er voor een zestal BNL teams een mini competitie met 6 Duitse teams. Zo worden 
deze teams in de gelegenheid gesteld om naast de reguliere BNL en beker competities extra 
wedstrijden te spelen tegen “vreemde” tegenstanders. Tevens kan voor komend seizoen aan 
beeldvorming worden gedaan voor de vraag hoe we volgend jaar verder gaan. 
- Omdat dit seizoen een snuffelseizoen is zijn niet alle toeters en bellen voor BNL en NRW gelijk. Zo 
worden de sheets van de wedstrijden in Duitsland achteraf met de hand ingevoerd en vallen de 
spelers onder hun eigen oorspronkelijke tuchtrecht. 
- Aanvankelijk zouden voor de ranking ook de onderlinge resultaten van BNL en van de NRW clubs 
worden meegenomen. Uit de vele vragen blijkt dat dit voor velen niet overzichtelijk is. Tevens wordt 
medio januari de laatste IRC wedstrijd gespeeld maar moet je mogelijk tot 1 maart wachten voor de 
laatste onderlinge wedstrijd in BNL verband is gespeeld. Daarom is besloten om in de ranking alleen 
de werkelijk gespeelde tussen BNL teams enerzijds en NRW teams anderzijds mee te laten tellen. 
Misschien levert dit niet de meest realistische ranking, voor dit snuffelseizoen wel de handigste om 
de sterkte van BNL vs. NRW teams weer te geven. 
 
Website 
Een team van Face-Off is als mediapartner van de BNL bezig het ontwerp van een nieuwe website 
voor de BNL. Naar verwachting zal de nieuwe website weldra klaar zijn en bij aanvang van de BNL 
competitie operationeel worden. 
 

Op het ijs: 
 
Er zijn vragen gesteld naar aanleiding van straffen die dit seizoen zijn uitgedeeld. Er zijn een aantal 
aanpassingen (in de uitvoering) van de IIHF reglementen. Enkele in het oog springende zijn: 



 
* Face-off 
Indien een speler zich bij de face off niet aan de regels houdt wordt hij niet meer weggezonden maar 
krijgt hij een waarschuwing. Bij herhaling volgt een penalty voor delaying the game. 
 
 
* Abuse of official 
Voor abuse of officials krijgt een lid van een team eerst een waarschuwing, bij herhaling een minor 
penalty/bench minor en bij wederom herhaling een game misconduct penalty.  
 
* Goals with skate: 
Een goal is geldig wanneer de puck is afgeketst of van richting veranderd via de schaats van een 
speler. Een goal wordt echter afgekeurd wanneer de speler hiervoor een opzettelijke schop actie 
uitvoert waardoor de puck in de goal verdwijnt. (aanpassing IIHF okt 2019) 
 
* Interference on a goalie 
Incidenteel fysiek contact van een speler met de goalie van de tegenstander is geoorloofd wanneer 
dit buiten de crease plaats vindt en de speler in alle redelijkheid heeft geprobeerd dit te voorkomen. 
(aanpassing IIHF okt 2019) 
 
Overtime (BNL-IRC regeling) 
Afgelopen seizoen hebben fans aangegeven dat men het heel jammer vindt als een wedstrijd wordt 
beslist door het nemen van penalty shots. Over een overtime van 3 tegen 3 is men heel enthousiast. 
Liefst zou men zien dat een wedstrijd bij gelijke stand altijd 3 tegen 3 met een sudden victory zou 
worden beslist, dus zonder tijdslimiet.  
Rekening houdend met het feit dat in dat in dat geval een overtime langer zou kunnen duren dan de 
gereserveerde ijstijd is besloten de overtime bij alle competitiewedstrijden te verlengen van 5 naar 
10 minuten met sudden victory. Indien dan nog niet beslist, dan worden het toch weer penalty 
shots. 
Een uitzondering hierop zijn de halve finales voor de beker. Hierbij is de overtime in de tweede en 
beslissende wedstrijd zelfs verlengd tot 20 minuten met sudden victory. Indien dan nog niet beslist, 
dan volgen er penalty shots. 
 
* Aan deze vrije interpretatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
 


