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10. Face-offs 
    

PLAATS FACE-OFFS 
 
Als je de 2 face-off stippen in het neutralevak (aan beide zijden) met elkaar verbindt, krijg je twee denkbeeldige lijnen 
evenwijdig met de lange zijden van de ijsbaan (zie figuur 10.1) 
 
In principe zal de face-off in het neutrale vak worden genomen op één van de twee denkbeeldige lijnen op de plek 
die het dichtst ligt bij die waar het spel werd onderbroken. 
Face-off in de eindzones moet altijd worden genomen op één van de twee face-offstippen in de eindzone. 

 

 
figuur 10.1 

 
Uitzonderingen hierop zijn: 

Icing: face-off spot in de eindzone, aan die kant waar vandaan de puck vertrok. 
Off-side of off-side pass: plaats waar de pass vandaan komt. Wordt de puck aan de stick over de blauwe lijn 
gebracht, dan is de face-off op de spot bij de blauwe lijn. 
Opzettelijk off-side (intentional): face-off spot in één van de eindzones van de in overtreding zijnde partij. 
Aanvallende partij is oorzaak spelonderbreking in aanvalsvak: face-off spot bij blauwe lijn aanvalsvak. 
Doelpunt gescoord via afketsen scheidsrechter: face-off spot in het vak waar gescoord werd. 
Verdedigende spelers, die zich nabij de blauwe lijn aanvalsvak bevinden komen na een spelonderbreking 
over de face-off cirkels in hun aanvalsvak: face-off spot bij blauwe lijn aanvalsvak. 
High-sticking the puck 

Pass van verdedigingsvak naar neutrale vak  face-off in verdedigingsvak 
Pass van neutrale vak naar verdedigingsvak  face-off in verdedigingsvak 

Ofwel (geldt ook voor andere situaties): face-off op plaats waar pass d.m.v. high-stick gegeven of ontvangen 
wordt, maar dan op de minst voordelige plaats voor het in overtreding zijnde team. 
Terugpassen in verdedigingsvak, met het doel de wedstrijd te vertragen en indien het team niet in de 
minderheid is: face-off spot in verdedigingsvak. 
Aanvallende speler langer dan 3 sec. in goal-crease: face-off in neutrale vak bij blauwe lijn aanvallend team. 
 
Voortijdige wissel van de goalie bij een uitgestelde straf tegenpartij:  
Vroegtijdige wissel, waarbij de gewisselde speler niet aan spel deelneemt: 
Face-off: 

• op middenstip als puck over de rode middellijn 
• op denkbeeldige face-offlijn in neutrale vak als puck zich tussen rode    middellijn en blauwe lijn 

verdedigingsvak bevindt 
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• op face-offstip in verdedigingsvak als spel (puck) zich in het verdedigingsvak bevindt. 
Als de gewisselde speler wel aan het spel deelneemt dan tevens minor penalty voor Too Many Men.  
Doelpunt: middenstip. 

 
HET NEMEN VAN FACE-OFFS 

WIE? 
 Bij aanvang elke periode wordt de face-off genomen door scheidsrechter; het gezicht gericht naar de 

officialbank; na een doelpunt wordt de face-off ook genomen door scheidsrechter; het gezicht gericht 
naar de spelersbank. 

 Alle andere situaties wordt face-off door linesmen genomen. 
 De linesmen die de puck ophaalt, neemt ook de face-off. 

 
WELKE LINESMAN HAALT DE PUCK OP? 

 Offside: 
Degene die de offside of offside pass heeft afgefloten, gaat naar de plek waar de face-off genomen gaat 
worden. Zijn collega haalt de puck op en neemt de face-off. 

 Icing: 
De voorste linesmen neemt de beslissing aangaande of er wel of niet sprake is van een icing. Deze fluit 
in het geval van een icing ook af. Zijn collega (de achterste linesman) gaat naar de plek van de face-off. 
De voorste linesman haalt de puck op en schaatst naar de face-off stip waar de face-off genomen moet 
worden en neemt vervolgens de face-off. 

 Doelpunt: 
de voorste linesman haalt de puck op. 

 Spelonderbreking door referee: 
Van belang is dat zeker in deze situatie de aandacht van de linesmen eerst op de spelers gericht is om 
eventuele calamiteiten te voorkomen. In het geval dat de scheidsrechter straffen oplegt, zullen al naar 
gelang de situatie de linesmen de speler(s) wel of niet naar de strafbank begeleiden. Daarna pas wordt 
de puck opgehaald door de achterste linesmen, die ook de face-off neemt. De voorste linesmen gaat 
naar de plek waar de face-off genomen moet gaan worden. 

PROCEDURE REFEREE 
 Scheidsrechter neemt zijn positie in. 
 Bezoekende team krijgt 5 seconden tijd om te wisselen. 
 Scheidsrechter steek zijn hand omhoog. 
 Thuisspelende team krijgt 5 seconden tijd om te wisselen. Daarna brengt de scheidsrechter zijn arm 

omlaag en fluit de linesman om de face-off procedure te starten. 
 Team dat niet tijdig wisselt krijgt eerste maal waarschuwing (alsnog wisselende spelers worden 

teruggestuurd), volgende maal een bench minor penalty (voor “Player change”). 
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MANIER VAN FACE-OFF NEMEN 
Voordat de scheidsrechter zijn arm naar beneden brengt (line change procedure), begint de linesman 
belast met de face-off te communiceren met de spelers. 
Nadat de scheidsrechter zijn arm naar beneden heeft gebracht, geeft de linesman een fluitsignaal. Nu 
hebben spelers maximaal 5 seconden om zich op te stellen voor de face-off. 
Aanvallende team plaatst eerst stick op het ijs, daarna verdedigende team. 
Bij de acht face-off spots moet de stick in het witte vlak geplaatst worden. 
In de 4 face-off cirkels moeten de schaatsen achter de lijnen van de “ ” staan. 
De spelers die de face-off niet nemen mogen niet binnen een straal van 4.5 m komen. Bij een 
overtreding wordt face-off overgenomen, tenzij de tegenpartij bezit neemt van de puck. 
Als degene die face-off neemt niet de juiste positie inneemt mag de scheidsrechter/linesman hem 
wegsturen (geen spelerswisseling toegestaan). 
Bij een face-off mag geen ander fysiek contact met lichaam of stick met de tegenstander worden 
gemaakt, ander dan om de puck te spelen (overtreding: minor penalty). 
Als een speler uit de face-off verwijderd is en zijn vervanger neemt niet de juiste positie in: bench minor. 
In de eind-zones bij de face-off cirkels: speler buiten cirkel, komt de cirkel in voordat face-off genomen 
is: degene die face-off neemt wordt weggestuurd. 
Bij herhaling bij dezelfde face-off: bench minor penalty (“Delaying the game”) 

 
ALGEMENE INFORMATIE OVER FACE-OFFS 
 

 De face-off procedure is een van de vele belangrijke taken van 
een linesman gedurende een wedstrijd. 

 Nadat het spel stil is gelegd moeten de linesmen er zich eerst 
van overtuigen dat er geen opstootjes kunne ontstaan. 
Oplettendheid is een van de voornaamste eigenschappen voor 
een goede linesman. 

 Zodra de kust veilig is, gaat de linesman die het spel heeft 
stilgelegd naar de plek waar de face-off genomen moet gaan 
worden. De andere linesman haalt de puck op en neemt de 
face-off. Staat de linesman, die het spel stillegt, dicht bij de 
puck, of is de andere linesman bezig met het ophalen van een 
gebroken stick, of houdt deze elkaar uitdagende spelers in de 
gaten, dan is het toegestaan dat degene die het spel heeft 
onderbroken, de puck opraapt. 

 Linesmen moeten er voor zorgen dat de spelers na een 
spelonderbreking weer snel op de juist plaats gaan staan, 
zodat het spel snel hervat kan worden. 

 Voordat hij de puck inwerpt zal de linesman er op toe zien dat 
de referee en zijn collega linesman in de juiste positie staan. 

 Een face-off vindt plaats als de referee of linesman de puck tussen de twee face-off nemende spelers op 
het ijs werpt. Het is de verantwoording van deze linesman dat beide spelers een gelijke kans krijgen om 
de puck te spelen. 

 De spelers die de face-off nemen staan met hun gezicht naar elkaar toe. Alle ander spelers moeten op 
een minimale afstand van 4.5 meter van hun verwijderd zijn, terwijl zij zich “on-side” bevinden (tussen 
het eigen doel en degene die de face-off nemen). Bij een face-off op één van de face-off stippen in het 
neutrale vak of in de eindzones, zullen de toppen van de stickbladen van de face-off nemende spelers 
zich in het gemerkte witte deel van de stip moeten bevinden. De speler van het aanvallende team moet 
daarbij als eerste zijn stick op het ijs plaatsen. 

 Als hij een face-off neemt, staat de linesman haaks op de face-off nemende spelers en op ongeveer 30 
cm. afstand ervan. De puck wordt net onder buikhoogte gehouden, ongeveer 50 cm van het lichaam af 
en aan de spelers gepresenteerd (zie figuur 10.2). De vrije hand wordt naast het lichaam, en ZEKER 
NIET ACHTER DE RUG, gehouden. 

     figuur 10.2 
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 Als de center die de face-off neemt, zijn positie aan de stip verlaat om zijn teamgenoten te instrueren, 
dan moet deze center door de linesman uit de face-off verwijderd worden. 

 Bij face-offs op de stippen in de eindzones  moeten alle andere spelers met 
hun schaatsen positie kiezen achter de daarvoor bestemde lijnen (“hash 
marks”) aan de zijkanten van de cirkels, die 1.70 m van elkaar verwijderd zijn 
(zie figuur 10.3). Als een speler, anders dan degene die de face-off neemt, de 
genoemde lijn overschrijdt of de cirkel inkomt voordat de puck op het ijs is 
geworpen, dan moet de degene die de face-off neemt uit de face-off 
verwijderd worden . De linesman maakt dit aan de teams kenbaar middels een 
armgebaar, en wel met de arm aan de kant van het team dat uit de face-off verwijderd wordt. Ook 
verbaal moet de linesman dit met de spelers communiceren bijv. door te zeggen “wit center eruit, je 
winger kwam te vroeg in”. 

 De manier waarop een linesman gedurende een face-off staat is eveneens belangrijk. Hij moet zijn 
schaatsen op schouderbreedte uit elkaar zetten en de knieëen enigszins gebogen houden. Zet hij zijn 
schaatsen te ver uit elkaar, dan zal hij nadat de puck ingeworpen is moeite hebben om naar zijn positie 
te schaatsen. Ook moet de puck niet te hoog worden gehouden: buikhoogte is prima. Zoals al eerder 
opgemerkt moet de linesman haaks op de face-off nemende spelers staan. Ook moet de vrije hand niet 
op de rug worden gehouden. Dit beperkt de linesman namelijk in zijn bewegingen, hij vindt zijn 
evenwicht moeilijker en kunt, als dat nodig is, niet zijwaarts wegschaatsen. Zie figuur 10.2 hoe je als 
linesman het beste je handen kunt houden bij een face-off. 

 Als je een puck inwerpt, ga je uit van de positie zoals in figuur 10.2. Je brengt de puck naar voren en 
naar beneden op een zodanige wijze dat de puck vlak op het 
ijs komt. Gooi de puck niet te hard en beweeg je ook niet te 
langzaam. Het wordt aanbevolen om de puck aan de 
onderkant met de vingers en aan de bovenkant met de duim 
vast te houden, zoals in figuur 10.4 wordt getoond. De juiste 
face-off techniek moet zeer vaak geoefend worden om de 
procedure te perfectioneren. 

 De linesman die de face-off neemt moet het face-off gebied 
na de inworp verlaten door achterwaarts naar de lange zijde van de boarding te schaatsen, zonder 
daarbij spelers te hinderen. Als de weg vrij is, kiest de linesman snel de juiste positie. 

 De achterste linesman blijft in positie bij de blauwe lijn terwijl zijn collega zijn positie tussen blauwe lijn 
en rode middenlijn gaat innemen. Er si slechts één uitzondering op de beschreven procedure: als het 
spel snel de eindzone uitgaat, dan zal de achterste linesman snel het spel moeten volgen om 
beslissingen aangaande middenlijn (icing) of ander blauwe lijn (offside) te kunnen nemen. 

 In het algemeen geldt, dat als spelers rondschaatsen om klaar te gaan staan voor de face-off, de 
linesmen de spelers snel op de juiste plaats moeten krijgen en hun nog eens wijzen op de juiste face-off 
procedure. Het wordt ten sterkste aanbevolen dat linesmen communiceren met spelers zodat zij 
begrijpen welke eisen gesteld worden aan de te nemen face-offs. 
De communicatie verloopt, indien mogelijk, altijd via de center-speler. Deze is verantwoordelijk om dit 
door te communiceren met de overige spelers van zijn team. Het is echter ook toegestaan om 
vleugelspelers (wingers) er op te wijzen dat ze achter de “hashmarks” en buiten de cirkel moeten blijven. 

 
Opmerking: 
Het succes van de face-off procedure is afhankelijk van het wederzijds begrip tussen linesmen en spelers en wel 
zodanig dat elke overtreding tegen de face-off procedure resulteert in het verwijderen van de center-speler. Het is 
van wezenlijk belang dat beide linesmen consequent zijn bij het afhandelen van de procedure. Denk eraan: je bent 
een team en zult beide consequent moeten zijn en dezelfde maatstaf moeten aanhouden, wil het effectief zijn. 

   figuur 10.3 

figuur 10.4


