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Competitie opzet U12

Full-ice wedstrijden worden afgewisseld met 3 op 3 wedstrijden in toernooivorm

Tijdens de toernooien zullen er op 1 locatie 3 teams/clubs tegen elkaar spelen

De uitslagen van de full-ice wedstrijden worden per wedstrijd bijgehouden, echter de 

uitslagen zullen niet gepubliceerd worden.  Ook wordt er geen rangschikking aan gekoppeld.

De uitslagen van de 3 op 3 wedstrijden worden niet officieel bijgehouden

Bij 3 op 3 toernooien hoef je de stand dus niet bij te houden of te gaan melden bij de officials.  

Bij full-ice wedstrijden ga je een gescoord doelpunt of een overtreding wél doorgeven.



3 op 3 wedstrijden Indeling speelvelden

Er worden 2 wedstrijdjes 

gelijktijdig gespeeld

1 scheidsrechter per 

speelveld/wedstrijd

Een team heeft 3 

spelers en een goalie

Een wedstrijd duurt 16 

minuten doorlopende tijd

Om de 60 seconden 

klinkt een wisselsignaal

Het spel stopt niet !

Na het wisselsignaal mag 

de puck niet meer gespeeld 

worden  !!!



Wedstrijd verdeling 

1 A  tegen   2 A       en       1 B   tegen   2 B

3 A  tegen  2 A      en       3 B   tegen   2 B

1 A  tegen 3 A       en       1 B   tegen   3 B   

1 A  tegen   2 A       en       1 B   tegen   2 B

3 A  tegen  2 A      en       3 B   tegen   2 B

1 A  tegen 3 A       en       1 B   tegen   3 B   

In bovenstaand overzicht staat een kleur voor een club,  bijvoorbeeld rood is Utrecht,  

blauw is Tilburg en groen is Geleen.  Elke club heeft dus 2 teams een A en een B team



De rol van de scheidsrechter
De scheidsrechter zorgt er voor dat een wedstrijd eerlijk en fair verloopt voor beide teams

Onderdeel hiervan is de veiligheid van de spelers

Om over de veiligheid van de spelers te waken geef je straffen als er overtredingen 

gemaakt worden. 

De scheidsrechter zorgt er voor dat het spel niet onnodig stil komt te liggen. 

Er wordt immers met doorlopende tijd gespeeld

Er wordt alleen aan het begin van de wedstrijd én bij een blessure onderbreking een 

face-off in het midden genomen

Bij alle andere spelhervattingen wordt de puck laag over het ijs in een hoek gegooid

Als er een straf wordt gegeven mag de speler waartegen de overtreding wordt 

begaan een “brake-away Penaltyshot” nemen



Break-away penaltyshot
Als je als scheidsrechter tijdens een 3 op 3 toernooi voor een 

overtreding fluit krijgt de speler waartegen de overtreding is begaan 

een break-away penaltyshot

Je legt de puck op de denkbeeldige middenstip en de 

speler die het penaltyshot gaat nemen gaat daar ook staan

Alle andere spelers gaan op of achter de doellijn staan van 

het team dat het penaltyshot mag nemen

Op jouw fluitsignaal mag de speler die het penaltyshot gaat 

nemen een poging doen om te scoren. Alle andere spelers 

mogen de achtervolging inzetten

Wordt er gescoord gooi je de puck laag over het ijs in een 

van de hoeken aan de kant waar gescoord is. Als er niet 

wordt gescoord gaat het spel gewoon verder

Wordt er gescoord :  Pointen

Wordt er niet gescoord :  Wash-out



Overtredingen en straffen
Elke straf die je geeft wordt een brake-away penaltyshot. Er 

gaan dus geen spelers naar de strafbank

Schreeuwen schelden of vloeken tegen de scheidsrechter wordt bestraft met een 

misconduct voor Abuse of Official. De speler mag in de betreffende wedstrijd niet meer 

meedoen.

Een team dat de puck aanraakt na het wisselsignaal wordt bestraft met een brake-

away penaltyshot

Een speler die een Game Misconduct krijgt mag de volgende wedstrijd niet meedoen.

Een speler die een Match Penalty krijgt is automatisch geschorts voor de rest 

van de toernooi dag.

Bodychecks zijn niet toegestaan en moet je bestraffen. Boddy contact is wel toegestaan.

Slapshot is niet toegestaan,  de eerste keer waarschuwen, de tweede keer door dezelfde 

speler wordt bestraft met een break-away penaltyshot  



Procedure bij straffen
Als je een straf constateert steek je je arm omhoog om een delayed penalty 

aan te geven

Als het overtredende team in puckbezit komt fluit je af

Je wijst de speler aan die de overtreding heeft begaan,  roept zijn nummer en shirtkleur en 

de overtreding

Je haalt de puck op en legt deze op de denkbeeldige middenstip

Het penaltyshot wordt genomen door de speler waartegen de overtreding is begaan

Vervolgens geef je het teken voor een penaltyshot

Als de speler die het penaltyshot gaat nemen bij de puck staat en alle andere spelers 

staan op of achter de doellijn van het bestrafte team fluit je om te laten beginnen.



Opmerkingen en vragen over 3 x 3 toernooi

Als er een doelpunt is gescoord of de doelverdediger houdt de puck vast wordt het spel hervat door 

de puck laag over het ijs in een van de twee hoeken te gooien aan de kant van het betreffende doel

Spoor de doelverdediger aan om de puck binnen 3 seconden zelf weer in het spel te brengen.  

Uitzondering hierop is als hij onder druk staat van de tegenstander.

Als de doelverdediger de puck expres vasthoudt om tijd te rekken dan bestraf je die met een 

delaying the game. Je moet hem daarvoor al wel aangesproken hebben op de 3 seconden regel.

Vragen ? 

Je schaatst steeds met je rug naar de boarding,  zo heb je zicht op het spel, en de spelersbanken.  

De coaches hebben vrij zicht



Ben op tijd  aanwezig (zeker een half uur voor aanvang !)

Voorbereiding van de wedstrijd begint al ruim voordat je naar de ijsbaan gaat

Vóór de wedstrijd…

Zorg dat je kleding in orde is… zwarte broek en scheidsrechters shirt.

Je bent met 2 scheidsrechters : Bespreek samen dingen die belangrijk kunnen zijn 

tijdens de wedstrijd.  Bijvoorbeeld hoe je gaat communiceren met elkaar,  spelregels 

waar je moeite mee hebt, spelers die je kent en hun gewoonten op het ijs  etc.. 

Controleer je uitrusting,  zorg dat je bescherming bij je hebt,  minimaal beenkappen, 

toque,  elbowpads en helm.  Vergeet je fluitje niet !

U12 full-ice- en U14  wedstrijden



U12 full-ice- en U14  wedstrijden
U12 en U14 wedstrijden worden gefloten met het 2 man systeem.  Je bent hierbij dus 

scheidsrechter en linesman tegelijk.  

Het gaat hierbij om clubscheidsrechters

Vlak voor de wedstrijd controleer je de doelen,  staan ze vlak op het ijs, 

zitten er geen grote gaten in de netten waar de puck doorheen kan.  Zorg 

dat je touwtjes in je zak hebt zitten.

Dit betekend dus dat je spelers uit je eigen club tegen gaat komen.  

Gedraag je professioneel, zorg dat je een onpartijdige houding hebt.

Tijdens het warmrijden groet je de coaches, vergeet ook de officials niet 

te begroeten voor de wedstrijd.

Fluit een paar keer kort achter elkaar om aan te geven dat je de 

wedstrijd wil beginnen.



aanvalsvak verdedigingsvak
Neutrale vak

aanvalsvakverdedigingsvak

Positie van de Scheidsrechters 

bij de begin Face off

Scheidsrechter 1 in het midden 

om de face-off te nemen

De scheidsrechters 

staan niet precies recht 

tegenover elkaar

…. Waarom  ? 

Bench Officials :

Official Scorer

Klokker

Strafbank officials

* Dan hebben 

scheidsrechter 1 en de 

officials mogelijkheid 

tot oogcontact

* De andere 

scheidsrechter heeft dan 

beter zicht op de spelers 

achter scheidsrechter 1



Face-off
Er zijn in totaal 9 face-off spots op het ijs

Dit zijn de enige plaatsen waar de scheidsrechter 

de wedstrijd kan beginnen of hervatten.

Begin face-off
Ref bij de middenstip steekt zijn arm omhoog en kijkt 

of de beide goalies gereed staan. Vervolgens kijkt hij 

of de bench officials ook klaar zijn

Daarna presenteer je de puck aan de twee centers die 

klaar staan

De speler van het bezoekende team moet als eerste zijn stick op het ijs plaatsen

Alle spelers die de face-off niet nemen moeten buiten de cirkel staan

De puck moet eerst het ijs raken

De puck moet als eerste met de stick gespeeld worden

Alle spelers moeten stilstaan



Overige face-offs
- Haal de puck op en schaats zo snel mogelijk naar de face-off spot

- De andere ref houdt het wisselen in de gaten en past de 5 seconden regel toe

- Bij de spot sta je met je gezicht richting middenlijn

- Controleer of de wingers op de juiste afstand staan

- Draai terug richting spot en houd de andere ref in de gaten

- Als de 5 seconden regel is afgerond point die ref naar de face-off spot         

- De ref aan de face-off spot fluit zodra er is gepoint

- De puck wordt daarna binnen 5 seconden ingegooid

- Tijdens het  pointen neemt die gelijktijdig zijn positie in

- Het verdedigende team plaatst als eerste zijn stick op het ijs

- Na een foutieve face-off mogen de spelers niet wisselen

- Beide refs tellen of het juiste aantal spelers op het ijs is !



Face-off
Face-off op de middenstip

Aanvang elke periode – na een doelpunt – na een foutieve icing 

call – offside pass gegeven vanuit het neutrale vak voor de 

middenlijn 

De ref die de face-off genomen heeft schaatst achteruit naar 

de boarding zonder de spelers te hinderen en gaat vervolgens 

achter het spel aan

De andere ref gaat met het spel mee en wordt zo de eerste man, 

komt het spel in het eindvak gaat hij mee het vak in. 

De achterste ref bewaakt dan de blauwe lijn.

Face-off in het eindvak

Na een overtreding – goalie houdt de puck vast of de puck is 

om een andere reden niet speelbaar – opzettelijk offside

De andere ref staat aan de overkant aan blauwe lijn en let op de spelers achter de andere ref

Face-off aan de blauwe lijn

De ref die de face-off neemt schaatst achteruit naar de boarding en blijft in het vak

Offside – het aanvallende team is oorzaak dat de puck niet speelbaar is – puck buiten het speelveld in het neutrale vak

De ref die de face-off niet neemt staat aan de andere kant van de blauwe lijn iets in het eindvak zodat hij goed zicht 

heeft op de spelers achter de andere ref en een eventuele offside. Hij gaat vervolgens met het spel mee als voorste man



Face-off
Face-off na opleggen van een straf of straffen 
Nadat een speler/team een straf krijgt opgelegd dan wordt de 

daarop volgende face-of genomen in het verdedigingsvak van het 

bestrafte team

Als beide teams een straf krijgen wordt de face-off genomen op de 

dichtst bijzijnde face-off stip in de zone waar de puck was op het 

moment van affluiten

Als er is afgefloten voor een straf en een speler van het andere 

team maakt daarna een overtreding dan wordt de face-off genomen 

in het verdedigingsvak van het team dat na het fluitsignbaal de 

overtreding heeft begaan.

Face-off omdat de puck niet speelbaar is (achter op de goal, afgeklemd)

Is de puck in het eindvak en het aanvallende team is de oorzaak dan gaat de face-off buiten het 

vak. Is het verdedigende team de oorzaak dan neem je de face-off in het  vak.  

In de neutrale zone : Op de dichtstbijzijnde face-off spot waar de puck het laatst werd geraakt. 

Face-off omdat de puck buiten het speelveld is gegaan

In een van de  eindzones : afhankelijk wie de puck het laatst heeft geraakt.  (verdediger in- of aanvaller uit het vak) 

Schiet een verdediger in het eigen vak de puck buiten het speelveld of in het net boven het plexiglas zonder dat deze het 

glas raakt of door een aanvallende speler wordt aangeraakt wordt dit automatisch bestraft met een een minor penalty 

voor Delaying the Game. 



De 5 seconden regel spelerswissel
Procedure in het 2 man systeem

De refs nemen hun positie in, beide teams mogen wisselen

De ref die niet de face-off neemt steekt zijn hand omhoog : 

het uitspelende team mag niet meer wisselen

Deze ref heeft oogcontact met de spelersbanken

De andere ref kijkt of de spelers die de face-off niet nemen op voldoende afstand staan

Schaatsen buiten de cirkel of op 4,5 meter

Zet de centers bij de face-off klaar, sticks op het ijs, schaatsen op de juiste positie

Na 5 seconden gaat de hand naar beneden, het thuisteam mag ook niet meer wisselen

Als de hand naar beneden gaat point hij naar de face-off spot

Hierop fluit de andere scheidsrechter en begint met de face-off procedure

Na je fluitsignaal kijk je niet meer achterom, spelers die daar staan zijn voor de ander ref

Als een speler te vroeg inrijdt fluit je en steekt je vinger omhoog naar de kant van het overtredende team 

Dit is de 1e waarschuwing, de 2e overtreding door hetzelfde team tijdens dezelfde face-off is een straf

Je geeft dan een Bench Minor Penalty wegens Delay of Game



De 5 seconden regel spelerswissel

Als spelers wisselen nadat de hand is opgestoken voor het bezoekende team of nadat de 

hand omlaag is gedaan voor het thuisteam stuur je de spelers terug naar de bank en geef 

je de coach een 1e waarschuwing

Ook bij te langzaam wisselen geef je de coach een waarschuwing

Elke volgende overtreding van de 5 seconden regel wordt bestraft met een Bench Minor 

voor Delay of Game

De Bench Minor penalty moet worden uitgezeten door een willekeurige speler die op dat 

moment op het ijs staat.

Deze speler wordt door de coach aangewezen,  doet hij dit niet of duurt het te lang kies je 

zelf een speler uit



Icing en procedure
Wanneer is het een icing ? 

Als de puck vanaf de eigen speelhelft (dus voor de rode middenlijn) over de doellijn van de 

tegenstander wordt gespeeld zonder dat deze onderweg wordt aangeraakt.  Verdwijnt de 

puck hierbij in het doel is het uiteraard gewoon een doelpunt. 

De achterste ref steekt zijn arm omhoog op het moment dat hij ziet dat er een pass 

gegeven wordt die mogelijk een icing veroorzaakt.

De voorste ref rijdt met de puck mee het vak in en fluit af zodra de puck de doellijn 

passeert.  Vervolgens haalt hij de puck op en schaatst zo snel mogelijk naar de face-off 

stip om de face-off te nemen.

Na het fluitsignaal maakt de achterste ref het icing teken en houdt dit even vast en 

schaatst naar de face-off stip waar het spel moet worden hervat. 

Bij de U12 en U14 mag er gewisseld worden bij een icing. 

Als de voorste ref met de puck bij de face-off stip aankomt gaat de achterste beginnen 

met de 5 seconden regel, de voorste begint met de face-off  procedure.



Icing en procedure
Wanneer is het geen icing terwijl de puck toch vanaf de eigen speelhelft wordt gepasst? 

- Als het team dat de puck passt in de minderheid is op het moment van het schot 

- Het verdedigende team kan de puck spelen voordat deze over de doellijn gaat maar doet  

..dit niet.

- De goalie van het verdedigende team komt uit zijn doelgebied of is daar al uit op het 

..moment van het schot maar gaat niet terug. 

- De puck wordt over de rode middenlijn nog aangeraakt

- De puck gaat het doel in dan is het gewoon een doelpunt.

- Er wordt een icing geschoten direct uit een face-off

De voorste ref beslist over wel of geen icing, neem die beslissing tussen de blauwe lijn en 

de hash marks.   Geef je geen icing…… Wave-off en gebruik je stem !

Bij een wave-off van de voorste ref geeft ook de achterste ref

een wave-off

Fluit je af voor een icing let dan eerst op de spelers en ga daarna pas de puck halen



offside
Spelers van het aanvallende team mogen zich niet vóór de puck in het aanvalsvak begeven.

Als de schaatsen van een aanvaller alle twee over de uiterste rand van de blauwe lijn in het 

aanvalsvak zijn voordat de puck volledig over de blauwe lijn in het vak is.  

Bij offside wordt er afgefloten en de face-off wordt genomen op de dichtstbijzijnde stip in het 

neutrale vak (let op face-off procedure en 5 seconden spelerswissel)

Als de puck offside wordt geschoten of gepassed dan spreken we van een offside pass en wordt de 

puck genomen op de dichtstbijzijnde face-off stip zonder terrein voordeel.

Delayed Offide : Indien een aanvallende speler in het aanvalsvak staat of inschaatst voordat de puck 

in het aanvalsvak gaat.  De ref steekt zijn arm omhoog en geeft aan dat er sprake is van een delayed

offside ! Hij gebruikt daarbij ook zijn stem… offside… offside… 

Welke factoren bepalen of het offside is of niet ? 

De delayed Offide wordt opgeheven als het verdedigende team de puck het vak in brengt of schiet óf als 

alle aanvallende spelers onmiddellijk het aanvalsvak verlaten door minimaal met één schaats de blauwe 

lijn aan te raken. Het aanvalsvak moet eerst helemaal vrij zijn van aanvallers voordat een aanvaller 

weer het vak in mag rijden. Als de delayed Offide is opgeheven laat de ref zijn arm weer zakken.

Intentional Offide :  Een speler schiet vanuit het neutrale vak op doel en er staan medespelers 

offside of tijdens een delayed offside gaat een aanvaller niet direct terug naar het neutrale vak, maar 

probeert de puck te spelen of een tegenstander te checken De puck gaat all-the-way down  !!



Puck met de hand spelen
Wat mag wel : 

..De puck vooruit slaan en er zelf achteraan gaan

Wat mag niet : 

Wordt de puck met de hand gespeeld geeft de ref het teken van een handpass. Komt de puck bij een 

medespeler fluit je af en wordt de face-off genomen op de dichtstbijzijnde stip zonder terreinwinst. 

Komt de puck bij de tegenstander dan geef je een wave off en laat doorspelen.

Wanneer leg je een straf op : 

..De puck vangen en direct weer op het ijs leggen

..In het eigen verdedigingsvak een handpass geven

..De puck pakken en er mee wegschaatsen

..Handpass naar een teamgenoot buiten het eigen verdedigingsvak

..De puck met de hand het doel van de tegenstander inbrengen

.. 2 minuten delaying the game Als een veldspeler de puck vangt en vast blijft houden, of als hij de 

…puck met de handschoen bedekt of van het ijs opraapt

.. Penaltyshot voor het andere team Als een speler de puck bedekt of opraapt in het eigen doelgebied 

…terwijl de goalie op het ijs staat
.. Doelpunt voor het andere team Als een speler de puck bedekt of opraapt in het eigen doelgebied 

…terwijl de goalie van het ijs is



High-sticking the puck
Wanneer maakt een speler high sticking ? 

…1.  Als de puck boven schouderhoogte wordt gespeeld

…2.  Bij het doel als de puck wordt geraakt boven de dwarslat

Als de puck wordt gespeeld met een high stick steekt de ref zijn arm omhoog.  Als de puck 

wordt gespeeld door een teamgenoot…. Affluiten en face-off nemen daar waar de puck 

wordt ontvangen of werd gespeeld zodanig dat er geen terreinwinst wordt geboekt.

Komt de puck bij de tegenstander dan doe je de arm omlaag je geeft een wave-off en er 

wordt gewoon doorgespeeld

Wordt de puck geraakt en ontvangen in het aanvalsvak : face-off outside

Wordt de puck geraakt en ontvangen in het neutrale vak : face-off in het verdedigingsvak

Wordt een tegenstander geraakt door een high stick dan moet je een straf geven ! 

…De minimale straf hiervoor is een 2 minuten  HI-ST

…Voor de andere straffen die hiervoor gegeven kunnen/moeten worden : raadpleeg het     

…spelregelboek



Body checking en Body Contact
Bij de U12 mag er niet gecheckt worden. Body contact is wel toegestaan. 

Body contact bij de U12 : 2 spelers die in gevecht zijn om de puck mogen tegen elkaar aan 

leunen, wat duw en trek werk over en weer is toegestaan mits dit gericht is op het veroveren 

van de puck en binnen de perken blijft. Een check op de stick zonder de tegenstander verder 

op het lichaam te raken is wel toegestaan. 

Body check vanaf de U14 : de tegenstander die in het bezit is van de puck tussen heup en 

schouder opvangen met de intentie om hem de puck te ontnemen. 

Belangrijk bij het beoordelen van een juiste body check : 
…-- Geen aanloop  en niet tegen de tegenstander opspringen

Vanaf de U14 mag er wel gecheckt worden. 

…-- Armen en ellebogen niet omhoog en stick omlaag houden

…-- Niet direct tegen hoofd of nek en niet van achteren

…-- Het is niet toegestaan om een speler te checken zodat hij hard tegen de boarding valt, Dit moet 

……bestraft worden met een penalty voor Boarding…. Minimaal 2 + 10 minuten

…-- Het afmaken van een check nadat de puck is gespeeld is toegestaan maar dan moet de 

……tegenstander wel in de onmiddelijke nabijheid zijn. Is de check te laat dan wordt dit bestraft met een 

……Late Hit  minimaal 2 minuten. 



Doelpunt
Een doelpunt is geldig als :  

…- De puck in zijn geheel over de doellijn gaat 

Een doelpunt is ongeldig als :

…- De puck op welke wijze dan ook door een verdedigende speler in het doel wordt gewerkt.

…- De puck door een schot van een aanvaller (onbewust) via enig lichaamsdeel van een medespeler het doel in gaat 

…- De puck rechtstreeks van een schaats van een verdedigende of aanvallende speler het doel in kaatst

…- Een aanvaller de puck met een schoppende beweging met zijn schaats,  met de hand slaat of op een 

andere wijze dan met zijn stick het doel in werkt
…- Een aanvaller met zijn stick de puck raakt boven de dwarslat van het doel
…- De puck direct van een scheidsrechter of linesman het doel in gaat

…- Het doel van zijn normale plaats verschoven is of het frame zich niet geheel vlak op het ijs bevindt  .   

.    Let op : als er op doel geschoten is voordat dit van zijn plaats gaat of als de scheidsrechter van  .  … 

…. mening is dat de puck in de goal zou zijn gegaan als het doel op zijn plaats was gebleven is er sprake 

…  van een geldig doelpunt ! 

…- De goalie door een tegenstander wordt gehinderd in de goal crease

Opzettelijk verplaatsen van het doel door een verdediger of de Goalie  =  2 minuten delaying the game  

Gebeurt dit in de laatste twee minuten van de wedstrijd of in de verlenging = Penalty Shot

Bij een break away het doel verplaatsen =  Penalty Shot  Gebeurt dit als de goalie is ingewisseld voor een 

extra veldspeler  =  doelpunt toekennen



Doelpunt

Taken na een doelpunt  :  

- Als er gescoord wordt point de voorste ref naar het net met zijn hand horizontaal. 

- Vervolgens gaat deze ref het doelpunt doorgeven bij de official scorer, hij zegt het 

..rugnummer van de speler die gescoord heeft en van de speler(s) die de assist 

..heeft/hebben gegeven (maximaal 2)

- De achterste ref controleert of er geen ongeregeldheden ontstaan tussen de spelers. 

..Vervolgens haalt hij de puck op uit het net en gaat klaarstaan bij de middenstip 

..om de face-off te nemen.

- Degene die het doelpunt heeft doorgegeven draait zich om en blijft in die positie en 

..voert vervolgens de 5 seconden regel uit. 



Goal Crease

De goal crease is het drie dimensionale doelgebied ingesloten door het blauwe gebied 

voor het doel en de ruimte daarboven tot op de hoogte van de dwarslat.

Een aanvallende speler mag niet in het doelgebied staan voordat de puck in het doelgebied 

komt. Als een speler langer dan 3 seconden in het doelgebied staat ook als dit maar met 

één schaats is  :  affluiten en face-off  outside communiceer wel tijdens het spel dat de 

speler het doelgebied moet verlaten.  Gebruik je stem… laat je horen ! 

Indien een aanvallende speler in het doelgebied staat of zijn stick in het doelgebied houdt 

net even eerder dan de puck er is en de puck gaat vervolgens het doel in dan is het een 

geldig doelpunt mits de goalie hierbij niet gehinderd wordt !

Wordt de goalie wel gehinderd dan moet het doelpunt afgekeurd worden.  Indien een goalie 

opzettelijk en ernstig gehinderd wordt  =   2 minuten straf wegens goalie interference



Penalty shot
In de vorige dia’s zijn al een aantal situaties beschreven waarbij een penalty shot wordt gegeven. 

.  - De speler moet puckbezit hebben; hij heeft overigens ook nog puckbezit als hij de puck iets voor . 

..   zich uit schiet om harder te kunnen schaatsen

. - De speler moet zijn eigen blauwe lijn gepasseerd zijn

. - Er bevindt zich geen tegenstander tussen hem en de goalie
- De speler moet van achteren of schuin van achteren worden belaagd

..Hij moet zijn belager dus niet ..hebben kunnen zien. Een speler die 

..hem zijn opzij belaagt en die hij dus wel kan zien, krijgt wel straf, 

..maar geen penalty shot tegen.

- De speler of zijn team moet geen goede 

..scoringskans meer hebben gehad. 

..Als ze nog wel een goed schot op de goal 

..kunnen geven, krijgt de andere speler wel straf, 

..maar geen penalty shot tegen.

Echter….. de meest voorkomende situatie waarbij een penalty shot wordt gegeven is als een speler 

tijdens een breakaway van achteren wordt belaagd. Hieronder staan vijf criteria waaraan allemaal

voldaan moet worden, om in zo’n geval een penalty shot te kunnen geven:



Penalty shot                Procedure 
De procedure voor het geven van een penalty shot is hetzelfde als die van een gewone straf. 

Er zijn echter een paar belangrijke extra stappen

- Als de overtreding wordt begaan, geeft je het teken voor de uitgestelde straf. Als er is afgefloten, 

..geeft je het teken voor een penalty shot.

- Je schaatst dan naar de officialbank om het nummer door te geven van de speler en welke 

..overtreding het betrof.

- De coach kan iedere speler aanwijzen die het penalty shot gaat nemen.

Uitvoering van penalty shot

- Alleen de speler die het penalty shot neemt en beide goalies mogen op het ijs staan.

- De puck wordt op de middenstip gelegd.
- Je vertelt de speler dat hij het penalty shot pas mag nemen als je fluit, dat hij voorwaarts moet 

..bewegen als hij de puck heeft aangeraakt en dat hij geen rebound krijgt.

- Je legt aan de goalie uit dat hij in zijn doelgebied moet blijven totdat de speler de puck heeft 

..aangeraakt en dat hij de puck op alle mogelijke manieren mag proberen te stoppen, maar dat hij 

..niet zijn stick mag gooien of een.overtreding mag begaan en dat de speler geen rebound krijgt.

- Je gaat op de doellijn staan met het gezicht naar de spelersbanken en de andere ref staat op de 

..middellijn tussen de middenstip en het scheidsrechtersgebied.
- Als er wordt gescoord, point je in het doel; als er niet wordt gescoord maak je een wave-off.

- Als er wordt gescoord, schaatst de ref die op de doellijn stond, met de speler naar zijn spelersbank.

- Als er niet wordt gescoord is de face-off in het eindvak naast het doel.



Straffen
De filosofie bij straffen (penalties) is : 

Welke straffen moet je altijd pakken en mag je dus niet laten lopen ? 

- Straffen die Duidelijk zijn…. Voordeel opleveren….. en/of Roekeloos zijn. 

De sleutelwoorden hierbij zijn dus… Obvious…..  Benefit…..  en  Reckless =   OBR

- Spelers moeten in staat worden gesteld hun talent en vaardigheden te tonen

- Spelers moeten niet gehinderd worden door holdings, hookings, interference etc.

- Het veilig laten verlopen van de wedstrijd en het voorkomen van blessures

- Minor penalty : 2 minuten moet worden uitgezeten door de bestrafte veldspeler (keeper uitgezonderd). 

- Bench minor penalty : 2 minuten kan worden uitgezeten door elke veldspeler van het team dat zich . 

..op het ijs bevindt op het moment dat de straf wordt opgelegd.

- Misconduct penalty : Een misconduct penalty 10 minuten speeltijd. De plaats op het ijs van de   

..bestrafte speler mag onmiddellijk door een teamgenoot worden ingenomen. 

- Major penalty : 5 minuten en gaat altijd gepaard met een automatische game misconduct penalty. 

- Game misconduct penalty : de speler of teamofficial moet zich onmiddellijk naar de kleedkamer 

..begeven. Een speler mag op het ijs onmiddellijk door een andere veldspeler worden vervangen.

- Match penalty : resulteert in de onmiddellijke uitsluiting van een speler of teamofficial voor de rest 

..van de wedstrijd. 

Welke straffen kun je geven : 



Procedure bij straffen
- Als je een straf constateert steek je je arm omhoog om een delayed

..penalty aan te geven

- Als het overtredende team in puckbezit komt fluit je af

- Je wijst de speler aan die de overtreding heeft begaan,  roept zijn nummer en 

..shirtkleur en de gemaakte overtreding

- De andere ref schaatst met de bestrafte speler mee naar de strafbank en rijdt 

..daarbij tussen de speler en de ref die de straf heeft gegeven in

- Als de speler in de strafbank zit haalt de begeleidende ref de puck op, point naar de plaats 

..waar de face-off wordt genomen en gaat daar klaar staan voor het nemen van de face-off

- Vervolgens schaats je naar de official scorer,  wijst met gestrekte arm naar de kant van 

..de spelersbank van het team dat de straf krijgt en herhaalt nummer, kleur en overtreding

- De ref die de straf heeft doorgegeven draait zich om naar het speelveld, kijkt richting spelersbanken, 

..begint de 5 seconden spelerswissel procedure en point na afloop naar de face-off stip

- De andere ref heeft inmiddels de spelers goed gezet en neemt de face-off binnen 5 seconden 

..nadat hij het fluitsignaal gaf dat aangeeft dat de face-off procedure is begonnen.



Na de wedstrijd
Na de wedstrijd stellen de scheidsrechters zich op in het midden van het neutrale vak, 

de een links en de andere rechts van de middenlijn en houdt hierbij toezicht dat de 

spelers in de handshake line geen problemen maken. 

Als de spelers van het ijs zijn ga je samen van 

het ijs af en naar de kleedkamer

Maak geen opmerkingen over coaches of spelers, 

mocht dit toch nodig zijn doe je dit in de 

scheidsrechters kleedkamer

Geef elkaar feed-back

Bespreek situaties waar je niet helemaal zeker van was

Vraag terugkoppeling aan de scheidsrechters begeleider

Ga nooit in discussie met coaches of ouders en maak 

bij incidenten melding (rapport) bij je begeleider

Spreek nooit met een buitenstaander over een collega scheidsrechter



Tips
Zorg dat je de spelregels kent

Leer de scheidsrechters tekens

Werk aan je schaatstechniek

Je kunt heel veel informatie 

vinden op : 
ijshockeynederland.nl

sport en organisatie

scheidsrechters team Stripes

Hier vindt je onder anderen : 

Het IIHF spelregel boek (Nederlands en Engels)

Heel veel video clips Straffen en Procedures

Presentaties ‘Basisopleiding tot ijshockeyscheidsrechter’ en Handboek BASIS



Vragen ?


