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11. Offside 

Er is sprake van een offside als een aanvallende speler eerder over de blauwe lijn van zijn aanvalsvak gaat dan de 
puck.
Heeft de aanvaller de puck aan de stick, dan wordt door de linesman onmiddellijk afgefloten. Heeft de aanvaller de 
puck niet in zijn bezit en komt de puck ook niet bij een medespeler, dan wordt gesproken over een uitgestelde offside 
(delayed offside). De linesman steekt zijn arm omhoog en het verdedigende team krijgt de kans uit te verdedigen, 
terwijl het aanvallende team zich uit het aanvalsvak spelers van het aanvallende team zich moet terugtrekken. Als 
deze zich weer onside gereden hebben, dan wordt de uitgestelde offside opgeheven.  
Wordt er afgefloten voor een offside pass vanuit het neutrale vak, dan wordt de eerstvolgende face-off genomen op 
één van de denkbeeldige lijnen die de face-off stippen in het neutrale vak met elkaar verbinden, die evenwijdig zijn 
met de lange kant van de ijsbaan, op de plaats het dichtst bij waar de pass vandaan kwam. Bij een offside pass 
vanuit het eigen verdedigingsvak dan wordt de eerstvolgende face-off genomen op één van de face-offspots in dit 
verdedigingsvak het dichtst bij waar de pass vandaan kwam. 

Opmerking: Een lijn hoort bij het vak waar de puck vandaan komt. 

OFFSIDE

Vindt een offside plaats (geen delayed offside), dan moet de linesman affluiten om het spel stil te leggen. Vervolgens 
brengt hij zijn niet-fluit hand omhoog (recht naar voren en evenwijdig aan de blauwe lijn) en wijst vervolgens naar de 
plek waar de face-off genomen moet worden. De linesman die heeft afgefloten gaat naar de plek waar de face-off 
genomen moet worden. 
Zijn collega haalt de puck op en als deze op ongeveer 5 m. van de face-off plaats is, dan kan de andere linesman 
reeds zijn positie bij de blauwe lijn gaan innemen. 

DELAYED OFFSIDE

Als een aanvallende speler de puck , die geschoten wordt, gepasst wordt, die 
afketst via een aanvallende of verdedigende speler, voorafgaat in het aanvalsvak 
en de puck kan door een verdedigende speler gespeeld worden, dan geeft de 
linesman aan dat er sprake is van een uitgestelde (delayed) offside. 

De linesman steekt onmiddellijk zijn niet-fluithand omhoog en houdt deze ook in 
deze positie om spelers, coaches, toeschouwers en andere officials te laten zien 
dat hij de mogelijke offside geconstateerd heeft (zie figuur 11.1). 

De linesman moet de arm snel naar beneden brengen om de offside te 
neutraliseren en het spel te laten doorgaan in de volgende situaties: 

 Het verdedigende team passt of brengt de puck het neutrale  vak in. 
 Alle aanvallende spelers verlaten hun aanvalsvak (“Clearing the zone”), minimaal door schaatscontact 

met de blauwe lijn te maken. Het aanvalsvak moet volledig vrij zijn van aanvallende spelers voordat de 
linesman de offside kan neutraliseren. 

 De linesman staat met zijn hand omhoog ten teken dat er sprake is van een delayed offside. De 
aanvallers maken aanstalten om het aanvalsvak te verlaten. Op het moment dat alle spelers het vak 
verlaten hebben, roept de linesman “Okay” en laat onmiddellijk de arm zakken. 

      figuur 11.1 
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 Verlaten daarentegen alle aanvallende spelers, op één of twee na, het aanvalsvak, dan roept de 
linesman “Offside”, zodat de spelers begrijpen dat er sprake is van een delayed offside. Ook laat de 
linesman zijn hand omhoog. 

 De linesman fluit af om aan te geven dat er sprake is van een offside als een aanvallende speler de 
puck aanraakt of in het bezit van de puck komt in het aanvalsvak. 

INTERPRETATIE RICHTLIJNEN

 Het verdedigende team, mag in de situatie “Clearing the zone” de puck éénmaal achter hun doel 
omspelen, op voorwaarde dat het niet de bedoeling is om het spel te vertragen. 

 Als een aanvallende speler, voordat hij het aanvalsvak verlaat (in de delayed offside situatie), met opzet 
de puck speelt of een tegenstander probeert op te jagen, al dan niet in het bezit van de puck, dan moet 
er worden afgefloten voor een opzettelijke (intentional) offside (zie ook later). 

 Het aanvallende team kan ten tijde van een delayed offside geen doelpunt maken. 
 Een doelpunt kan wel gescoord worden door het aanvallende team als de delayed offside is opgeheven 

en op voorwaarde dat het oorspronkelijke schot op doel geen offside was. 
 Als de puck van achter de rode middenlijn wordt geschoten en de doellijn passeert, dan is er sprake van 

een icing (zie volgende hoofdstuk), zelfs als er sprake was van een delayed offside. 

LIJNENWERK 

Het is van wezenlijk belang dat linesmen op hun positie zijn bij de blauwe lijn, voordat het spel zich over de blauwe 
lijn begeeft. Zo zijn zij in staat om de juiste beslissing te nemen. Linesmen doen hun lijnenwerk op de blauwe lijn 
(aangeven dat het geen offside is -wave off-, de delayed offside aangeven of affluitten) zodanig dat zij het spel 
kunnen bekijken vanuit een hoek, vanwaar ze het beste zicht op het spel hebben, als dit de lijn passeert. De 
omstandigheden van de situatie en de positie van de spelers bepaalt uiteindelijk hoever de linesmen het aanvalsvak 
ingaan om de juist beslissing te nemen. In sommige gevallen hoeven linesmen geen wave-off te maken, met name in 
die gevallen waar slechts één aanvaller met de puck aan de stick de lijn passeert en er geen medespelers in de 
onmiddellijke nabijheid van de blauwe lijn zijn. 

Linesmen moeten er aan denken, dat zij onmiddellijk hun positie in 
het neutrale vak weer innemen, nadat zij hun beslissing over wel of 
niet offside kenbaar hebben gemaakt. Daarmee voorkomen zij dat ze 
spelers belemmeren in hun bewegingen. 

Bij een wave-off brengt de linesman zijn beide armen en handen (met 
gestrekte vingers) krachtig zijwaarts en evenwijdig aan het 
ijsoppervlak (zie figuur 11.2). 

Er is sprake van een offside als de beide schaatsen van een speler de 
blauwe lijn gepasseerd hebben, voordat de puck de lijn is overgegaan. 
De bepalende factor in deze is het moment waarop de puck de lijn 
volledig passeert. Als beide schaatsen de lijn over zijn, dan pas staat de 
speler in een offside positie. 

figuur 11.3 

      figuur 11.2 
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Een aanvallende speler staat met beide schaatsen in het aanvalsvak. 
Een teamgenoot in het neutrale vak schiet de puck  het aanvalsvak in, 
waarbij de puck van (de stick van) de tegenstander afketst en vervolgens 
de blauw lijn over gaat. OFSIDE 

figuur 11.4 

Een speler heeft een schaats boven de blauwe lijn (erboven en niet op) 
en een schaats in het aanvalsvak op het moment dat de puck de blauwe 
lijn passeert. OFFSIDE 

figuur 11.5 

Een aanvallende speler passeert de blauwe lijn. Vervolgens brengt deze 
speler met de puck aan zijn stick, de puck weer het neutrale vak in, terwijl 
zijn schaatsen nog steeds in het aanvalsvak zijn. Daarna brengt deze 
speler de puck weer het aanvalsvak in. OFFSIDE 

figuur 11.6 

Een speler staat met één schaats op het ijs in het neutrale vak en met de 
andere schaats op het ijs in het aanvalsvak. Op het moment dat de puck 
het aanvalsvak ingaat (compleet de blauwe lijn passeert), tilt de speler 
zijn schaats in het neutrale vak op. OFFSIDE 

figuur 11.7 
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Een speler met twee schaatsen in het aanvalsvak ontvangt een pass van 
een teamgenoot. De speler stop de puck met zijn stick voordat de puck 
de blauwe lijn passeert en trekt vervolgens de puck de lijn over het 
aanvalsvak in. OFFSIDE 

figuur 11.8 

Een speler heeft  één schaats op de blauwe lijn en één schaats in het 
aanvalsvak op het moment dat de puck de blauwe lijn passeert. GEEN 
OFFSIDE

figuur 11.9 

Een aanvallende speler ontvangt een pass met één schaats in het 
aanvalsvak en de andere schaats op de blauwe lijn. GEEN OFFSIDE 

figuur 11.10 

Een speler heeft één schaats in het neutrale vak of op de blauwe lijn en 
de andere schaats in het aanvalsvak op het moment dat de puck de 
blauwe lijn volledig passeert. GEEN OFFSIDE 

figuur 11.11 

Een aanvallende speler staat in zijn aanvalsvak. Een tegenstander  de 
puck in zijn bezit én onder controle heeft, brengt de puck terug in zijn 
verdedigingsvak, terwijl de aanvaller nog steeds in dat vak staat. GEEN 
OFFSIDE

figuur 11.12 

Een aanvallende speler staat in zijn aanvalsvak. Een tegenstander die de 
puck in zijn bezit en onder controle heeft in de neutrale zone, passt of 
schiet de puck terug in zijn eigen verdedigingsvak, terwijl de aanvaller 
daar nog steeds staat. GEEN OFFSIDE 

figuur 11.13 
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Een aanvallende speler staat in zijn aanvalsvak. Een tegenstander die de 
puck in zijn bezit en onder controle heeft, passt of schiet de puck zijn 
eigen verdedigingsvak in. De puck wordt onderschept door de 
aanvallende speler die al in zijn aanvalsvak stond. GEEN OFFSIDE 

figuur 11.14 

Het aanvallende team is in bezit van de puck in het aanvalsvak. De puck 
wordt teruggepasst naar de blauwe lijn en wordt opnieuw ingeschoten. 
GEEN OFFSIDE 
Opmerking: de puck passeerde de lijn niet (helemaal). 

figuur 11.15 

Een aanvallende of verdedigende speler in het aanvalsvak schiet of laat 
de puck afketsen over de blauwe lijn. De aanvaller(s) komt (komen) 
terug, raakt (raken) met één schaats de blauwe lijn aan, totdat de puck 
opnieuw de blauwe lijn volledig gepasseerd is. GEEN OFFSIDE 

figuur 11.16 

Een speler met twee schaatsen in de het aanvalsvak, maar met de puck 
nog steeds op de blauwe lijn. GEEN OFFSIDE 
Opmerking: Omdat de puck nog niet volledig de blauwe lijn is 
gepasseerd, is er geen sprake van off-side. 

figuur 11.17 
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De puck is in het bezit van het aanvallende team in het aanvalsvak. De 
puck wordt teruggepasst naar de blauwe lijn, waar deze half over de 
blauwe lijn komt (gedeeltelijk op de lijn en gedeeltelijk in het neutrale 
vak). Vervolgens wordt de puck opnieuw het aanvalsvak ingeschoten. 
GEEN OFFSIDE 
Opmerking: Omdat de puck nog niet volledig de blauwe lijn is 
gepasseerd, is er geen sprake van off-side. 

figuur 11.18 

Een aanvallende speler, met twee schaatsen in het aanvalsvak, ontvangt 
de puck op zijn stick in het neutrale vak. De speler stopt de puck met zijn 
stick voordat de puck de lijn passeert. De speler komt met minimaal één 
schaats terug op de blauwe lijn, houdt zijn schaats op dei blauwe lijn en 
trekt vervolgens de puck over de blauwe lijn het aanvalsvak in. GEEN 
OFFSIDE

figuur 11.19 

Een speler die met de puck aan zijn stick het aanvalsvak inschaatst, 
staat niet offside als hij voor de puck het aanvalsvak ingaat. Voorbeeld: 
Een speler ontvangt op ongeveer 1.5 m van de blauwe lijn (in het 
neutrale vak) een pass van een teamgenoot. Hij draait zich om, schaatst 
achterwaarts de blauwe lijn over> Daarna brengt hij de puck 
(daadwerkelijk onder controle) over de blauwe lijn. GEEN OFFSIDE 

figuur 11.20 

Een aanvallende of verdedigende speler schiet de puck over de blauwe 
lijn het neutrale vak in. De puck ketst daar van een aanvallende of 
verdedigende speler af, terug het verdedigingsvak in, terwijl zich daar 
een aanvallende speler ophoudt. UITGESTELDE (DELAYED) OFFSIDE  

figuur 11.21 

Een aanvallende of verdedigende speler in het aanvalsvak schiet de 
puck het vak uit, het neutrale vak in. De puck raakt een scheidsrechter of 
linesman in het neutrale vak en ketst op deze manier terug het 
aanvalsvak in, terwijl zich daar nog een aanvallende speler ophoudt. 
UITGESTELDE (DELAYED) OFFSIDE 

figuur 11.22 

Als één of meerdere aanvallende spelers het aanvalsvak inschaatsen 
voor de puck, dan moet de linesman een UITGESTELDE (DELAYED) 
OFFSIDE aangeven middels een opgestoken arm. Alle aanvallers 
moeten het aanvalsvak uit (Clearing the zone) middels op zijn minst met 
één schaats contact te maken met de blauwe lijn en zonder dat ze 
daarbij de puck aanraken. UITGESTELDE (DELAYED) OFFSIDE 

figuur 11.23 
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Als er sprake is van een UITGESTELDE (DELAYED) OFFSIDE en alle 
aanvallers hebben het aanvalsvak verlaten (Clearing the zone), dan zal 
de linesman zijn arm laten zakken. Dit om aan te geven dat er geen 
sprake meer is van een offside. 
Opmerking: Het aanvalsvak moet vrij zijn van alle aanvallende spelers 
voordat een UITGESTELDE (DELAYED) OFFSIDE opgeheven wordt 
met de puck nog steeds in het aanvalsvak. 

figuur 11.24 

Als de puckvan buiten het aanvalsvak op doel wordt geschoten, terwijl er 
zich al een aanvallende speler in het aanvalsvak bevindt, dan moet het 
spel worden stilgelegd volgens de gewone “Clearing the zone” – regel. 

figuur 11.25 

Als een offside wordt bestempeld als een OPZETTELIJKE (INTENTIONAL) OFFSIDE, dan moet het spel 
onmiddellijk worden stilgelegd. De daarop volgende face-off moet worden genomen op één van de face-off 
stippen in het verdedigingsvak van het in overtreding zijnde team. 

Vier gevallen van een OPZETTELIJKE (INTENTIONAL) OFFSIDE doen 
zich voor: 

 Een aanvallende speler in zijn aanvalsvak, die weet dat er 
sprake is van een UITGESTELDE OFFSIDE probeert de 
speler die in het bezit van de puck is te checken (zie figuur 
11.26).

 Een aanvallende speler die met opzet de puck het 
aanvalsvak inbrengt, terwijl hij weet dat enkele van zijn 
teamgenoten zich in een offside positie bevinden. (zie figuur 
11.27).

 Een aanvallende speler, die weet dat een teamgenoot zich in 
een offside positie bevindt, schiet de puck op doel. 

 Een aanvallende speler zijn aanvalsvak, die weet dar er 
sprake is van een UITGESTELDE OFFSIDE, die met opzet 
de puck speelt.

figuur 11.26 

figuur 11.27 


