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HOOFDSPONSOR NIJB
Eindhoven, 29 juni 2014

Beste sportvrienden,

De competitiecommissie heeft alle voorlopige inschrijvingen voor de ijshockeycompetitie 2014-2015
verzameld. Op basis van de aangeleverde gegevens heeft dit geleid tot bijgaande competitie-indelingen
en formats.
Teams kunnen op basis hiervan bij de ijsbanen voldoende ijstijden inkopen.
Definitieve inschrijving
1. De definitieve inschrijving start op 1 juli en wordt per 1 augustus gesloten.
Log in op www.nijb.nl en ga naar “Definitieve inschrijving”.
2. Als u uw teams al eerder voorlopig heeft ingeschreven verzoeken we u de gegevens zorgvuldig te
controleren en zo nodig aan te passen.
3. Naast de inschrijving voor de competities verzoeken we u ook vriendelijk, doch dringend, om
beschikbare ijstijd en eventuele (tot een minimum beperkt aantal) verhinderingen door te geven.
Een wedstrijdschema kan pas worden gemaakt als alle teams hun gegevens volledig hebben
ingevuld. Gaat u daarom ook tijdig met de ijsbanen in gesprek voor de benodigde ijstijden.
a. Om de competities te plannen is het noodzakelijk dat u over meer ijstijden beschikt dan dat
er wedstrijden gepland staan. Een goede vuistregel voor “voldoende ijstijd” betekent dat u
beschikt over ijstijden die 1.5 maal het aantal geplande wedstrijden bedraagt.
b. Competitiewedstrijden hebben altijd voorrang hebben op vriendschappelijke wedstrijden en
toernooien.
c. De competitiecommissie houdt bij de planningen geen rekening met vakanties.
4. Als de gegevens kloppen dient u onderaan de pagina te bevestigen dat u instaat voor de juistheid
van de gegevens van de inschrijving.
De competitiecommissie vertrouwt op uw medewerking in deze en wenst u allen een fijne zomer en
vakantie toe.

Met sportieve groet,
Competitiecommissie Nederlandse IJshockey Bond

Competitieopzet U12 competitie | 2014-2015
Deelnemende teams
Poule A
Amstel Tijgers Amsterdam
Enschede Lions
Friesland Flyers Heerenveen
GIJS Bears Groningen
Hijs Hokij Den Haag
Zoetermeer Geel
Tilburg Trappers B
IJCCL Capitals Leeuwarden
Leiden Lions (alleen Nat comp)

Poule B
Tilburg Trappers A
Dordrecht Lions
Eindhoven Kemphanen
Red Eagles Den Bosch
Smoke Eaters Geleen
Nijmegen Devils
Zoetermeer Panters Blauw
IJCU Dragons Utrecht

De U12-competitie bestaat uit 2 onderdelen: een bekercompetitie en de competitie om het
kampioenschap van Nederland.
In twee poules zal in een halve competitie (de teams ontmoeten elkaar elk één maal: óf thuis óf uit)
worden gespeeld om de beker van Nederland. In poule A speelt elk team zeven wedstrijden; ook in
poule B speelt elk team zeven wedstrijden. Het hoogst eindigende team in elke poule plaatst zich voor
de finale op NIJB Super Sunday in Eindhoven (14 december 2014).
Na de poulewedstrijden spelen alle teams in een halve competitie (de teams ontmoeten elkaar elk één
maal: óf thuis óf uit) elk 16 wedstrijden in de strijd om het kampioenschap van Nederland.
Finale bekercompetitie U12
De winnaars van de beide poules spelen in de finale een allesbeslissende wedstrijd. Deze wedstrijd
wordt op NIJB Super Sunday (14 december 2014) gespeeld in Eindhoven.
Halve finale play-offs kampioenschap van Nederland U12
In de halve finale play-offs spelen de nummers 1 en 4 en de nummers 2 en 3 van de (reguliere)
competitie een allesbeslissende wedstrijd tegen elkaar. De wedstrijden worden gespeeld op de ijsbanen
van de nummers 1 en 2 of worden vastgesteld door de competitieleider op basis van de beschikbare
ijstijd.
De halve finales om het Nederlands kampioenschap moeten worden gespeeld op 6-7-8 maart 2015
Finale play-offs kampioenschap van Nederland U12
De winnaars van de halve finales spelen in de finale een alles-beslissende-wedstrijd.
De finales om het Nederlands kampioenschap in elk van deze leeftijdsklassen worden gespeeld op 15
maart 2015 tijdens de landelijke finaledag in Eindhoven.
Puntentelling jeugdcompetitie
2 wedstrijdpunten voor het team dat de wedstrijd wint
1 wedstrijdpunt voor beide teams in het geval van een gelijkspel
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Competitieopzet U14 competitie | 2014-2015
Deelnemende teams
Poule A
UNIS Flyers Heerenveen
GIJS Bears Groningen
Hijs Hokij Den Haag
Zoetermeer Panters
IJCCL Capitals Leeuwarden
Amstel Tijgers Amsterdam
Leiden Lions (alleen Nat comp)

Poule B
Dordrecht Lions
Eindhoven Kemphanen
Red Eagles Den Bosch
Smoke Eaters Geleen
Tilburg Trappers
IJCU Dragons Utrecht

De U14-competitie bestaat uit 2 onderdelen: een bekercompetitie en de competitie om het
kampioenschap van Nederland.
In twee poules zal in een halve competitie (de teams ontmoeten elkaar elk éénmaal: óf thuis óf uit)
worden gespeeld om de beker van Nederland. In poule A speelt elk team 5 wedstrijden; in poule B
speelt elk team ook vijf wedstrijden. Het hoogst eindigende team in elke poule plaatst zich voor de
finale op NIJB Super Sunday in Eindhoven (14 december 2014).
Na de poulewedstrijden spelen alle teams in een halve competitie (de teams ontmoeten elkaar elk één
maal: óf thuis óf uit) elk 12 wedstrijden in de strijd om het kampioenschap van Nederland.
Finale bekercompetitie U14
De winnaars van de beide poules spelen in de finale een allesbeslissende wedstrijd. Deze wedstrijd
wordt op NIJB Super Sunday (14 december 2014) gespeeld in Eindhoven.
Halve finale play-offs kampioenschap van Nederland U14
In de halve finale play-offs spelen de nummers 1 en 4 en de nummers 2 en 3 van de (reguliere)
competitie een allesbeslissende wedstrijd tegen elkaar. De wedstrijden worden gespeeld op de ijsbanen
van de nummers 1 en 2 of worden vastgesteld door de competitieleider op basis van de beschikbare
ijstijd.
De halve finales om het Nederlands kampioenschap moeten worden gespeeld op 6-7-8 maart 2014.
Finale play-offs kampioenschap van Nederland U14
De winnaars van de halve finales spelen in de finale een alles-beslissende-wedstrijd.
De finales om het Nederlands kampioenschap in elk van deze leeftijdsklassen worden gespeeld op 15
maart 2015 tijdens de landelijke finaledag in Eindhoven.
Puntentelling jeugdcompetitie
2 wedstrijdpunten voor het team dat de wedstrijd wint
1 wedstrijdpunt voor beide teams in het geval van een gelijkspel
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Competitieopzet U17 competitie | 2014-2015
Deelnemende teams
Poule A
Amstel Tijgers/Dragons Utrecht
UNIS Flyers Heerenveen
Hijs Hokij Den Haag
Zoetermeer Panters
GIJS Bears Groningen
Leiden Lions (alleen Nat comp)

Poule B
Dordrecht Lions
Eindhoven Kemphanen
Red Eagles Den Bosch
Smoke Eaters Geleen
Nijmegen Devils
Tilburg Trappers

De U17-competitie bestaat uit 2 onderdelen: een bekercompetitie en de competitie om het
kampioenschap van Nederland.
In twee poules zal in een enkele competitie (de teams ontmoeten elkaar elk tweemaal: thuis en uit)
worden gespeeld om de beker van Nederland. In poule A speelt elk team 8 wedstrijden; in poule B
speelt elk team 10 wedstrijden. Het hoogst eindigende team in elke poule plaatst zich voor de finale op
NIJB Super Sunday in Eindhoven (14 december 2014).
Na de poulewedstrijden spelen alle teams in een halve competitie (de teams ontmoeten elkaar elk
éénmaal: óf thuis óf uit) elk 11 wedstrijden in de strijd om het kampioenschap van Nederland.
Finale bekercompetitie U17
De winnaars van de beide poules spelen in de finale een allesbeslissende wedstrijd. Deze wedstrijd
wordt op NIJB Super Sunday (14 december 2014) gespeeld in Eindhoven.
Halve finale play-offs kampioenschap van Nederland U17
In de halve finale play-offs spelen de nummers 1 en 4 en de nummers 2 en 3 van de (reguliere)
competitie een allesbeslissende wedstrijd tegen elkaar. De wedstrijden worden gespeeld op de ijsbanen
van de nummers 1 en 2 of worden vastgesteld door de competitieleider op basis van de beschikbare
ijstijd.
De halve finales om het Nederlands kampioenschap moeten worden gespeeld op 6-7-8 maart 2014.
Finale play-offs kampioenschap van Nederland U17
De winnaars van de halve finales spelen in de finale een alles-beslissende-wedstrijd.
De finales om het Nederlands kampioenschap in elk van deze leeftijdsklassen worden gespeeld op 15
maart 2015 tijdens de landelijke finaledag in Eindhoven.
Puntentelling jeugdcompetitie
2 wedstrijdpunten voor het team dat de wedstrijd wint
1 wedstrijdpunt voor beide teams in het geval van een gelijkspel
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Competitieopzet Eerste divisie | 2014-2015
Deelnemende teams
Dolphin Eindhoven Kemphanen
NIJA Talentteam
GIJS Bears Groningen
Hijs Hokij Den Haag
Tilburg Trappers Toekomstteam
Red Eagles 's-Hertogenbosch
Nijmegen Devils
Hotwing Zoetermeer Panters
Competitie Eerste divisie
De 8 teams spelen een anderhalve competitie (ieder team speelt uit en thuis tegen elke tegenstander én
de teams ontmoeten elkaar nogmaals uit of thuis), waardoor elk team 21 wedstrijden speelt in de
reguliere competitie.
Halve finale play-offs kampioenschap van Nederland Eerste divisie
In de halve finale play-offs spelen de nummers 1 en 4 en de nummers 2 en 3 van de (reguliere)
competitie een best-of-three-serie tegen elkaar. In beide halve finales heeft het team met de hoogste
rangschikking uit de competitie het thuisvoordeel.
Finale play-offs kampioenschap van Nederland Eerste divisie
De winnaars van de halve finales spelen in de finale een best-of-three-serie. In de finale heeft het team
met de hoogste rangschikking uit de competitie het thuisvoordeel.
Promotie/degradatie tussen Eerste divisie en Promotiedivisie
(onder voorbehoud – een toelichting volgt op een bijeenkomst voorafgaand aan het seizoen)
De nummer 8 uit de Eerste divisie en de nummer 1 uit de Promotiedivisie spelen in een best-of-threeserie tegen elkaar. Ook de nummer 7 uit de Eerste divisie en de nummer 2 uit de Promotiedivisie spelen
in een best-of-three serie tegen elkaar. De winnaars spelen het seizoen 2015-2016 in de Eerste divisie;
de verliezers spelen in het seizoen 2015-2016 in de Promotiedivisie. Bij deze wedstrijden hebben de
teams uit de Eerste divisie het thuisvoordeel
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Competitieopzet Promotiedivisie | 2014-2015
Deelnemende teams
Amstel Tijgers Amsterdam
Tilburg Trappers 3
Tilburg Trappers Promotieteam
Dordrecht Lions
Nijmegen Devils
Friesland Flyers Heerenveen
GIJS Bears Groningen 2
IJCU Dragons Utrecht
Red Eagles 's-Hertogenbosch 2
Smoke Eaters Geleen
Zoetermeer Panters Toekomstteam
Eindhoven Kemphanen Toekomstteam
Competitie Promotiedivisie
De 12 teams spelen een enkele competitie (ieder team speelt uit en thuis tegen elke tegenstander,
waardoor elk team 22 wedstrijden speelt in de reguliere competitie. Het team dat na 22 wedstrijden het
hoogste in de rangschikking staat, is kampioen van Nederland.
Promotie/degradatie tussen Eerste divisie en Promotiedivisie
(onder voorbehoud – een toelichting volgt op een bijeenkomst voorafgaand aan het seizoen)
De nummer 8 uit de Eerste divisie en de nummer 1 uit de Promotiedivisie spelen in een best-of-threeserie tegen elkaar. Ook de nummer 7 uit de Eerste divisie en de nummer 2 uit de Promotiedivisie spelen
in een best-of-three serie tegen elkaar. De winnaars spelen het seizoen 2015-2016 in de Eerste divisie;
de verliezers spelen in het seizoen 2015-2016 in de Promotiedivisie. Het thuisvoordeel zal door de
competitiecommissie worden bepaald en is afhankelijk van de beschikbare ijstijden van de clubs.
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Competitieopzet Tweede divisie | 2014-2015
Deelnemende teams
Poule A
Amstel Tijgers HCA Amsterdam
Leiden Islanders
IJ.V. Vikings Eindhoven
The Outlaws Zoetermeer
Saints Nijmegen
Hys Hokij Den Haag Mustangs

Poule B
Amstel Tijgers Cool Mokum Amsterdam
Enschede Lions 1
Frisian Flashguns Heerenveen
Ugly Faces Heerenveen
IJCCL Warriors Leeuwarden
IJCCL Vikings Leeuwarden

Competitie Tweede divisie
In elk van de poules spelen de teams twee keer tegen elkaar (één keer thuis en één keer uit). Een team
speelt 10 wedstrijden (vijf keer thuis en vijf keer uit).
Halve finale play-offs Tweede divisie
In de halve finale play-offs spelen de nummer 1 uit poule A tegen de nummer 2 uit poule B en
de nummer 2 uit poule A tegen de nummer 1 uit poule B een allesbeslissende wedstrijd tegen elkaar. De
wedstrijden worden gespeeld op de ijsbanen van de nummers 1 of worden vastgesteld door de
competitieleider op basis van de beschikbare ijstijd. De halve finales moeten worden gespeeld op 6, 7, 8,
13, 14, of 15 maart.
Finale play-offs Tweede divisie
De winnaars van de halve finales spelen in de finale een alles-beslissende-wedstrijd. Deze wedstrijd
wordt gespeeld op de ijsbaan van het team met de hoogste rangschikking in de reguliere competitie of
wordt vastgesteld door de competitieleider op basis van de beschikbare ijstijd. De finales moeten
worden gespeeld op 13, 14, 15, 20, 21 of 22 maart
Puntentelling Tweede divisie
2 wedstrijdpunten voor het team dat de wedstrijd wint
1 wedstrijdpunt voor beide teams in het geval van een gelijkspel
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Competitieopzet Derde divisie | 2014-2015
Deelnemende teams
Poule A
Amsterdam Shinny Mustangs
Friesland Flyers Bombers Heerenveen
Hijs Hokij The Old Flames Den Haag
Hijs Hokij Den Haag The Hurricanes
Leiden Polar Bears
Leiden Lions
Hijs Hokij Den Haag Ongetemd 2

Poule B
Dordrecht Lions Divisionisten 1
Gladiators Nijmegen
Highlanders Tilburg
IJCU Dolphins Utrecht
Black Sheep Dordrecht
Midnight Players Tilburg

Competitie Derde divisie
In poule A spelen de teams twee keer tegen elkaar (één keer thuis en één keer uit). Een team speelt 12
wedstrijden (zes keer thuis en zes keer uit).
In poule B spelen de teams twee keer tegen elkaar (één keer thuis en één keer uit). Een team speelt 10
wedstrijden, waarvan vijf keer thuis en vijf keer uit.
Halve finale play-offs Derde divisie
In de halve finale play-offs spelen de nummer 1 uit poule A tegen de nummer 2 uit poule B en
de nummer 2 uit poule A tegen de nummer 1 uit poule B een allesbeslissende wedstrijd tegen elkaar. De
wedstrijden worden gespeeld op de ijsbanen van de nummers 1 of worden vastgesteld door de
competitieleider op basis van de beschikbare ijstijd. De halve finales moeten worden gespeeld op 6, 7, 8,
13, 14 of 15 maart.
Finale play-offs Derde divisie
De winnaars van de halve finales spelen in de finale een alles-beslissende-wedstrijd. Deze wedstrijd
wordt gespeeld op de ijsbaan van het team met de hoogste rangschikking in de reguliere competitie of
wordt vastgesteld door de competitieleider op basis van de beschikbare ijstijd. De finales moeten
worden gespeeld op 13, 14, 15, 20, 21 of 22 maart.
Puntentelling Derde divisie
2 wedstrijdpunten voor het team dat de wedstrijd wint
1 wedstrijdpunt voor beide teams in het geval van een gelijkspel
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Competitieopzet Vierde divisie | 2013-2014
Deelnemende teams
Poule A
Amsterdam Shinny
Tilburg Capitals
Zoetermeer Panters Storks
Dordrecht Lions Divisionisten 2
Eindhoven Kemphanen 4
Midnight Mooners Eindhoven
Zoetermeer Panters

Poule B
Blue Mountain Cougars Hoorn
Friesland Flyers Heerenveen 4
North Sea Hawks Groningen
Zoetermeer Bigfield Panters
Hijs Hokij The Crusaders
Leiden Tigers

Competitie Vierde divisie
In poule A spelen de teams twee keer tegen elkaar (één keer thuis en één keer uit) . Een team speelt 12
wedstrijden (zes keer thuis en zes keer uit).
In poule B spelen de teams twee keer tegen elkaar (één keer thuis en één keer uit) . Een team speelt 10
wedstrijden (vijf keer thuis en vijf keer uit).
Halve finale play-offs Vierde divisie
In de halve finale play-offs spelen de nummer 1 uit poule A tegen de nummer 2 uit poule B en
de nummer 2 uit poule A tegen de nummer 1 uit poule B een allesbeslissende wedstrijd tegen elkaar. De
wedstrijden worden gespeeld op de ijsbanen van de nummers 1 of worden vastgesteld door de
competitieleider op basis van de beschikbare ijstijd. De halve finales moeten worden gespeeld op 6, 7, 8,
13, 14 of 15 maart.
Finale play-offs Vierde divisie
De winnaars van de halve finales spelen in de finale een alles-beslissende-wedstrijd. Deze wedstrijd
wordt gespeeld op de ijsbaan van het team met de hoogste rangschikking in de reguliere competitie of
wordt vastgesteld door de competitieleider op basis van de beschikbare ijstijd. De finales moeten
worden gespeeld op 13, 14, 15, 20, 21 o f 22 maart.
Puntentelling Vierde divisie
2 wedstrijdpunten voor het team dat de wedstrijd wint
1 wedstrijdpunt voor beide teams in het geval van een gelijkspel

Pagina 9 van 12

Competitieopzet Vijfde divisie | 2014-2015
Deelnemende teams
Poule A
Blue Mountain Cougars Hoorn
Enschede Lions 2
Slapping Studs Enschede 2
IJCU Recreators Utrecht
Hijs Hokij Den Haag Ongetemd
Amsterdam Shinny Club II

Poule B
Dordrecht Lions
Red Eagles 's-Hertogenbosch M@DS
Hijs Hokij The Hague Bullets
Leiden Lion
Thor Amsterdam 2

Competitie Vijfde divisie
In poule A spelen de teams twee keer tegen elkaar (één keer thuis en één keer uit). Een team speelt 10
wedstrijden (vijf keer thuis en vijf keer uit).
Ook in poule B spelen de teams twee keer tegen elkaar (één keer thuis en één keer uit). Een team speelt
8 wedstrijden (vier keer thuis en vier keer uit).
Halve finale play-offs Vijfde divisie
In de halve finale play-offs spelen de nummer 1 uit poule A tegen de nummer 2 uit poule B en
de nummer 2 uit poule A tegen de nummer 1 uit poule B een allesbeslissende wedstrijd tegen elkaar. De
wedstrijden worden gespeeld op de ijsbanen van de nummers 1 of worden vastgesteld door de
competitieleider op basis van de beschikbare ijstijd. De halve finales moeten worden gespeeld op 6, 7, 8,
13, 14 of 15 maart.
Finale play-offs Vijfde divisie
De winnaars van de halve finales spelen in de finale een alles-beslissende-wedstrijd. Deze wedstrijd
wordt gespeeld op de ijsbaan van het team met de hoogste rangschikking in de reguliere competitie of
wordt vastgesteld door de competitieleider op basis van de beschikbare ijstijd. De finales moeten
worden gespeeld op 13, 14, 15, 20, 21 of 22 maart.
Puntentelling Vijfde divisie
2 wedstrijdpunten voor het team dat de wedstrijd wint
1 wedstrijdpunt voor beide teams in het geval van een gelijkspel
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Competitieopzet Aspirantendivisie | 2014-2015
Deelnemende teams
Dordrecht Lions
Enschede Lions
Leiden Lions
Amstel Tijgers
Smoke Eaters Geleen
Blue Mountain Cougars Hoorn
Zoetermeer Panters

Winnaar Aspirantencompetitie
De zeven teams spelen twee keer tegen elkaar (een keer thuis en een keer uit). Een team speelt 12
wedstrijden (6 keer thuis en 6 keer uit). Het hoogst eindigende team is winnaar van de
Aspirantencompetitie.
Puntentelling Aspirantencompetitie
2 wedstrijdpunten voor het team dat de wedstrijd wint
1 wedstrijdpunt voor beide teams in het geval van een gelijkspel
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Competitieopzet Studentendivisie | 2014-2015
Deelnemende teams
Buccaneers Utrecht
Bulldogs Groningen
Hijs Hokij Firebirds
Icehawks Eindhoven
Radboud Saints Nijmegen
Slapping Studs Enschede
Thor Amsterdam 1

Winnaar Studentencompetitie
De zeven teams spelen twee keer tegen elkaar (één keer thuis en één keer uit). Een team speelt 12
wedstrijden (zes thuis en zes uit). Het hoogst eindigende team is winnaar van de Studentencompetitie.
Puntentelling Studentencompetitie
2 wedstrijdpunten voor het team dat de wedstrijd wint
1 wedstrijdpunt voor beide teams in het geval van een gelijkspel.
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