
SCHEIDSRECHTERTEKENS voor het aanduiden van STRAFFEN 
 

 

 

 

 

 
 Boarding - BOARD   Butt Ending - BUTT   Charging - CHARG  

De scheidsrechter slaat voor de borst 
met gebalde vuist tegen de gestrekte 
handpalm van de andere hand. 

De scheidsrechter beweegt voor de borst 
beide armen over elkaar heen. De ene 
hand is gestrekt, de andere vormt een 
vuist. 

 

De scheidsrechter draait de armen met 
samengebalde vuisten voor de borst om 
elkaar heen. 

 

 

 

 

 

 

Checking from Behind - CHECK-B Checking to the Head - CHECK-H  Clipping - CLIPP  

De scheidsrechter maakt met open 
handpalmen een beweging naar voren. 

De scheidsrechter beweegt met open 
handpalm naar de zijkant van het hoofd. 

De scheidsrechter slaat met de zijkant 
van de open hand in de knieholte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cross-Checking - CROSS Delaying the Game - DELAY 
 

Elbowing - ELBOW 
 

De scheidsrechter houdt de handen met 
samengebalde vuisten op ongeveer een 
halve meter afstand van elkaar. 
Vervolgens wordt voor de borst een 
duwende beweging naar voren gemaakt. 

De scheidsrechter houdt de handen 
boven elkaar om vervolgens de 
rechterarm naar rechts te zwaaien. 
Let op! Alleen voor het buiten het 
speelveld schieten van de puck. 

De scheidsrechter brengt de volle open 
hand naar de elleboog van de andere 
arm. 
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High Sticking - HI-ST Holding - HOLD Holding the Stick - HOLD-S 

De scheidsrechter brengt samengebalde 
vuisten boven elkaar ter hoogte van het 
voorhoofd. 

De scheidsrechter houdt met de ene 
hand de pols van de andere arm vast. 

Eerst geeft de scheidsrechter het holding 
teken. Vervolgens wordt een teken 
gegeven waarbij het lijkt of de stick op 
normale wijze wordt vastgehouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Hooking - HOOK   Illegal Hit - ILL-HIT   Interference - INTERF  

De scheidsrechter maakt een trekkende 
beweging met beide armen alsof een 
voorwerp richting de maagstreek wordt 
getrokken. 

De scheidsrechter plaatst de platte hand 
op de andere schouder. 

De scheidsrechter houdt beide armen 
met gebalde vuisten kruislings voor de 
borst. 

 

 

 

 

 

 

Kneeing - KNEE Late Hit - L-HIT Roughing - ROUGH 

De scheidsrechter brengt een open 
handpalm naar de knie. 

De scheidsrechter beweegt beide vuisten 
naar elkaar toe voor de borst. 

De scheidsrechter brengt een arm met 
gebalde vuist zijwaarts. 
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Slashing - SLASH Spearing - SPEAR Too Many Players - TOO-M 

De scheidsrechter maakt met de zijkant 
van de open hand een slaande beweging 
op de pols van de andere arm. 

De scheidsrechter maakt met beide 
armen een stekende beweging zijwaarts. 

De scheidsrechter geeft met zes vingers 
(een open hand) het teken voor de borst. 

 

 

 

 

 

 
 Tripping - TRIP   Misconduct   Match Penalty  

De scheidsrechter slaat met de hand 
langs de knie. 

De scheidsrechter brengt beide armen 
naar de zij. 

De scheidsrechter brengt de vlakke hand 
boven het hoofd. 

 

 

 

 

 

LET OP! 

• Wanneer de scheidsrechter het 
teken voor Holding geeft, blijf dan 
naar de scheidsrechter kijken. 
Hij/zij kan daarna het “stickteken” 
geven om aan te geven dat het 
een Holding the Stick betreft. 

• Wanneer de 
scheidsrechter het 
Misconduct-teken geeft, 
zal hij/zij aan moeten 
geven of het voor Abuse 
of Official of 
Unsportsmanlike 
Conduct is. 

 

 
Penalty Shot 

  
Time Out 

 

De scheidsrechter brengt beide armen 
gekruist boven het hoofd. 

De scheidsrechter maakt voor de borst 
een T-teken. 

 

 


