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12. Icing

Een icing ontstaat doordat de puck van voor de rode middenlijn over de doellijn van de tegenstander wordt 
geschoten. 
Uitzonderingen:

Indien de puck daarbij in de goal gaat, is er sprake van een geldig doelpunt.  
Indien de doelman zijn doelgebied verlaat in een icing situatie, of als hij al uit zijn doelgebied is, richting 
puck beweegt, is er geen sprake van icing. 
Een team in de numerieke minderheid kan geen icing veroorzaken . 
Indien de tegenstander redelijkerwijze de puck kan spelen, dan kan de linesman besluiten om niet voor 
icing te fluiten.

Richtlijnen:

 Er is sprake van “icing the puck” op het moment dat de puck de doellijn passeert. 
 De achterste linesman signaleert in principe the icing. Om een mogelijke icing aan te 

geven steekt de achterste linesman zijn niet-fluithand omhoog (zie ook figuur 12.1). De 
achterste linesman schaatst op naar de blauwe lijn van zijn collega, zodat deze blauwe 
lijn afgedekt is, mocht er alsnog geen sprake zijn van een icing. Als de achterste 
linesman om welke reden dan ook een potentieel duidelijke icing over het hoofd ziet, 
dan kan de voorste linesman alsnog van de voor hem bedoelde procedure afwijken 
en alsnog voor de icing fluiten. 

 Elk van de linesmen mag aangeven dat er geen sprake is van icing middels een 
duidelijke wave-off (zie figuur 12.2). 

 De voorste linesman zal de puck het vak in volgen om duidelijk te constateren of 
de puck de doellijn is gepasseerd. De voorste linesman zal altijd even omkijken 
naar zijn collega om er zeker van te zijn dat er nog steeds sprake is van een 
potentiële icing (OOGCONTACT!!. Als de achterste linesman zijn arm nog steeds 
omhoog heeft, kan er nog steeds een icing ontstaan. Als de achterste linesman 
een wave-off geeft, dan is de icing opgeheven. Linesmen moeten gebruik maken 
van verbale communicatie als dit noodzakelijk geacht wordt om een goede 
beslissing te nemen. 

 Als er uiteindelijk sprake is van een icing, dan moet de voorste linesman affluiten op het moment dat de 
puck de doellijn passeert. 

 Nadat er afgefloten is voor een icing, moet de achterste linesman zijn handen voor de borst vouwen (het 
iciging-signaal), vervolgens naar de face-off stip wijzen waar de face-off genomen gaat worden, en 
daarna achterwaarts naar die plek schaatsen, zodat hij overzicht houdt op alle spelers (zie figuur 12.3 en 
12.4).

 De voorste linesman haalt de puck op en neemt de face-off. De voorste linesman moet daarbij ook 
steeds de spelers in de gaten houden. Teamwerk is essentieel voor scheidsrechter en linesmen en is 
zeker vereist bij elke (mogelijke) icing situatie. 

      figuur 12.1 

      figuur 12.2 

    figuur 12.3 
      figuur 12.4 
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 Als de voorste linesman de cirkel waarin de face-off genomen gaat worden, nadert, kan de andere 
linesman alvast wegschaatsen en zijn positie bij de blauwe lijn gaan innemen. 

De puck wordt van voor de rode middenlijn over de doellijn aan de 
andere kant van de ijsbaan geschoten. ICING 

figuur 12.5 

De puck wordt door een speler vanuit zijn verdedigingsvak geschoten. 
De puck ketst vóór de rode middenlijn van het lichaam of stick van 
een teamgenoot af, waarna de puck over de doellijn gaat. ICING 
Opmerking: er ontstaat pas een icing op het moment dat de puck de 
doellijn passeert. 

figuur 12.6 

De puck wordt van voor de rode middenlijn geschoten. De puck komt 
tegen de boarding aan de korte zijde van de ijsbaan en ketst 
vervolgens door de goalcrease (doelgebied) het aanvalsvak in van het 
team dat zojuist de puck heeft geschoten. ICING 

figuur 12.7 

De puck wordt van voor de rode middenlijn geschoten en gaat over 
het doel heen aan de andere kant van de ijsbaan. ICING 

figuur 12.8 

Een speler die  met zijn schaatsen achter de rode middenlijn (eigen 
speelhelft) en zijn stick over deze lijn staat, schiet de puck over de 
doellijn GEEN ICING 

figuur 12.9 

De puck wordt van voor de rode middenlijn over de doellijn het doel 
ingeschoten. GELDIG DOELPUNT – GEEN ICING 

figuur 12.10 
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De puck wordt door een speler vanuit zijn eigen speelhelft gespeeld 
naar een medespeler over de rode middenlijn. De puck ketst van deze 
medespeler of zijn stick af over de doellijn van de tegenstander. 
GEEN ICING 

figuur 12.11 

De puck wordt door een speler vanaf zijn eigen speelhelft door de 
goalcrease over de doellijn van de tegenstander geschoten. ICING 

figuur 12.12 

De puck wordt door een speler vanaf zijn eigen speelhelft geschoten. 
De puck ketst af via een tegenstander of een tegenstanders’ stick en 
gaat vervolgens over de doellijn van deze tegenstander. GEEN ICING 

figuur 12.13 

De puck wordt door een speler vanuit zijn verdedigingsvak gepasst 
naar een teamgenoot die met twee schaatsen op zijn eigen speelrhelft 
staat, maar zijn stick over de rode middenlijn heeft. De puck kaatst via 
de stick van deze speler over de doellijn van de tegenstander. GEEN 
ICING

figuur 12.14 
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De puck wordt door een speler vanuit zijn verdedigingsvak gepasst 
naar een teamgenoot, die met één schaats over de rode middenlijn 
staat. De puck ketst via de stick of de schaats, die over de rode 
middenlijn staat, over de doellijn van de tegenstander. GEEN ICING 

figuur 12.15 

De puck wordt door een speler vanuit zijn verdedigingsvak 
weggeschoten. De puck ketst via een medespeler, die zich over de 
rode middenlijn bevindt,  de doellijn van de tegenstander over. GEEN 
ICING

figuur 12.16 

Een speler met één of twee schaatsen op zijn eigen speelhelft en zijn 
stick op de speelhelft van de tegenstander, schiet de puck over de 
doellijn van de tegenstander. GEEN ICING 

figuur 12.17 

De puck wordt door een aanvallende speler geschoten, raakt een 
tegenstander in zijn verdedigingsvak, en gaat vervolgens over de 
doellijn van de tegenstander. GEEN ICING 

figuur 12.18 

De puck wordt door een speler vanaf zijn eigen speelhelft 
weggeschoten, gaat door het doelgebeid en gaat vervolgens over de 
doellijn van de tegenstander. ICING 

figuur 12.19 
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De straftijd van een speler is voorbij (het deurtje van de strafbank 
staat open) en deze speler keert op het ijs terug op het moment dat de 
puck wordt geschoten. ICING 

figuur 12.20 

Het is duidelijk dat de straftijd van een speler nog niet afgelopen is op 
het moment dat de puck wordt geschoten. GEEN ICING 

figuur 12.21 

Kundige en ervaren linesmen, die als dat nodig is ook hun stem gebruiken om gedurende het spel met spelers te 
communiceren, spelen een sleutelrol bij het succesvol leiden van een ijshockeywedstrijd. Gedegen bestudering van 
de voorbeelden uit dit én uit het vorige hoofdstuk helpen scheidsrechters en linesmen daarbij. 


