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                                                           IJshockey Nederland         TeamStripesNL 

 

Datum: 22-09-2021 

Betreft: Aanpassing face-Offs Center ice in een 3-man en 4-man systeem 

 

Beste collega’s TeamStripesNL 

 

Afgelopen seizoen hebben we bij een aantal wedstrijden geoefend door de face-offs na een goal en begin 

van de 2e en 3e periode te laten nemen door een linesman. Ook dit seizoen hebben we hier bij 3 

wedstrijden mee geoefend, en dit mede met Aleksi Rantala geëvalueerd. Uitkomst is dat we om 

onderstaande redenen dit vanaf komend weekend gaan invoeren voor het seizoen 2020-2021. 

 

Reden: 

• De hoofdscheidsrechter wil ten aller tijde in de beste positie zijn om tijdens het spel alle spelers 

te kunnen zien (tijdens face-off geen zicht op de spelers achter de Referee) 

• Face-offs van een linesman zijn doorgaans beter dan die van een Referee 

• Centers weten welke standaard de linesmen bij iedere face-off hanteren gedurende de wedstrijd 

• De tijd die een Referee nodig heeft om vanuit de face-off weg te schaatsen, heeft hij niet alle 

aandacht voor de situaties die zich om zich heen gebeuren 

• Zowel in een 3-man als in een 4-man systeem, kunnen de Referees zich positioneren en houden 

zicht op het spel en geeft hun meer rust en voorkomt gehaast wegrijden/positie in te nemen 

• Bij een foute icing call, neemt de linesman reeds de face-off center ice 

 

Uitvoering: 

• Alleen de openings face-off van de wedstrijd (1e periode) gebeurd door de Referee 

• Na iedere goal, aanvang van de 2e en 3e periode en eventuele overtime neemt de linesman de 

face-off 

• Collega Linesman die niet de face-off neemt, positioneert zich op de rode lijn tussen de 

spelersbanken 

• De Linesman die de face-off niet neemt, kiest de kant van waar de puck heengaat na de face-off 

• De Linesman die de face-off neemt op center ice schaats naar de kant waar de puck niet 

heengaat (oogcontact met je collega Linesman) 

• De Referee kiest positie voor de official Bench (zo’n 2 meter naast de rode middenlijn, om alle 

spelers in zijn zicht te hebben, waaronder de 2 wingers in de rug van de Linesman die de face-off 

neemt 
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