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15. Positie referee (hoofdscheidsrechter) 

Goed positie kiezen stelt een scheidsrechter in staat om juist op die plek te staan waar hij de juiste beslissing kan 
nemen. Daarnaast zal een scheidsrechter om die juiste positie te kunnen kiezen, ook goed op de hoogte moeten zijn 
van de spelregels, zal hij een uitstekend schaatser moeten zijn, moet hij in een perfecte lichamelijke conditie 
verkeren en moet hij een goed beoordelingsvermogen bezitten. 

POSITIE IN DE EINDZONE 

Een goede positie in de eindzone geeft een scheidsrechter: 

 Een beter totaaloverzicht op het spel. 
 Een beter zicht op doel en doellijn. 
 Minder kans om verstrikt te geraken tussen spelers bij een snelle uitbraak. Onnodig hard schaatsen kan 

daarbij eveneens voorkomen worden. 
 Een veiligere plek op het ijs, zodat hij niet geraakt wordt door een afketsende puck. 
 Spelers zijn zich meer bewust van de aanwezigheid van de scheidsrechter. Dit kan als een bliksemafleider 

of voorkomend werken bij niet gewenste activiteiten van spelers. 

Belangrijke zaken: 

 Sta bij doel als dat nodig is. 
 Blijf buiten de spelactiviteit. 
 Houd alle spelers in de gaten 

Basispositie    Positie aan de boarding         Positie bij het doel 
figuur 15.1 
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Om de best mogelijke positie voor een scheidsrechter in de eindzone te kiezen kennen we 3 basiselementen (zie figuur 
15.1) en twee bewegingen (zie figuur 15.2) om in die positie te komen. 

Deze 3 basiselementen zijn: 

 Basispositie – Base of operations (BOP). 
 Positie aan de boarding – At the boards (ATB). 
 Positie bij het doel – At the net (ATN). 

De basispositie is te vinden in het gebied tussen doellijn en face-off cirkel. Het doel is dat de scheidsrechter zich zoveel 
mogelijk in deze positie begeeft, als het spel zich in de eindzone bevindt. 

De positie aan de boarding is gelegen op 15-20 cm. van de boarding, halverwege tussen doellijn en de hash marks bij de 
face-of cirkel. 

De positie bij het doel is een plek willekeurig bij het doel, maar zo gekozen dat de scheidsrechter het beste zicht heeft of 
de puck wel of niet de doellijn heeft gepasseerd. Ideaal echter is een plek naast het doel op 60 to 100 cm. van de doellijn. 
Dit stelt een scheidsrechter in staat om alle activiteiten bij en rond het doel en doelgebied te observeren. 

figuur 15.2 

Twee belangrijke schaatsbewegingen zijn: 

 de BUMP 
 de PIVOT 

De “bump” wordt gebruikt als het spel zich naar de boarding, in de richting van de scheidsrechter, die zich in de ATB-
positie bevindt, verplaatst. De scheidsrechter draait weg van het spel (of richting doellijn of richting blauwe lijn) totdat hij
óf de doellijn óf de “hash marks” bereikt. Op dat moment kiest hij voor de tweede schaatsbeweging, “pivot” genaamd. De 
blik van de scheidsrechter blijft uiteraard op het spel en de spelers gericht. 

De “pivot” bestaat uit een beweging waarbij een pas zijwaarts wordt gemaakt, van de boarding af. Al achterwaarts 
schaatsend wordt opnieuw de ATB-positie ingenomen, waarbij het spel achter de scheidsrechter langs kan gaan. Zo is 
de scheidsrechter in staat om het spel te volgen zowel als het in de eindzone blijft als het de eindzone verlaat. 

Gedurende het spel en wanneer het spel de eindzone ingaat, aan dezelfde kant als de scheidsrechter staat, moet de 
scheidsrechter langs de boarding schaatsend, zijn ATB-positie in gaan nemen. Blijft het spel aan de kant van de 
scheidsrechter, dan blijft deze in ATB-positie (zie figuur 15.3). De scheidsrechter blijft in deze positie totdat het spel het 
toestaat om een andere positie te kiezen. 

Niemandsland
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figuur 15.3 

Als het spel de eindzone ingaat aan de andere kant dan dat de scheidsrechter staat, dan zal de scheidsrechter ook 
langs de boarding de eindzone ingaan en vanuit de ATB-positie de ATN-positie gaan innemen (zie figuur 15.4). 
Wordt het zicht van de scheidsrechter op het spel in de verste hoek gehinderd, bijv. door het doel of spelers, dan 
moet hij een stap richting face-off cirkel maken, om zodoende de hoek, waaronder hij het spel kan volgen, te 
vergroten. Daarbij hoeft de scheidsrechter niet in “niemandsland” te komen (zie figuur 15.2). 

Het donkere gedeelte in figuur 15.2 wordt “niemandsland” genoemd. Een goed scheidsrechter of linesman zal nooit 
gedurende het spel in dit gebied komen. Daarmee wordt voorkomen dat je in het spel verstrikt raakt en dat je een 
belemmerende factor vormt voor een of beide teams. 

Komt de puck in de buurt van het doel, dan moet de scheidsrechter zich in ATN-positie begeven. Zo is hij in staat om 
de juiste beslissing te nemen. 

Een goed scheidsrechter zal zich nooit achter de doellijn begeven, tenzij zich in de ATN-positie bevinden en 
daardoor een beter zicht op het spel krijgen. Probeer te voorkomen dat je in deze positie terechtkomt door bijv. de 
“bump”- en “pivot”-bewegingen op de juiste manier te gebruiken. 

Positie kiezen voor een scheidsrechter in het drieman-systeem is in principe hetzelfde voor de scheidsrechters in het 
tweeman systeem. Zodra de scheidsrechter de eindzone inschaatst, moet hij gebruik maken van de drie posities 
(basispositie, positie aan de boarding en positie bij de goal) en de twee schaatsbewegingen (“bump”en “pivot”). Dit is 
voor beide systemen identiek. 
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figuur 15.4 

De gave of deskundigheid om te anticiperen op het spel is belangrijk voor een scheidsrechter. Dit stelt een 
scheidsrechter in staat om adequaat te reageren op snelle uitvallen en om snel weer in de BOP-positie  uit te komen, 
zodat hij het spel niet hindert. 
Blijf rustig, anticipeer op de bewegingen van het spel en zorg dat je niet verstrikt raakt in het spel, door alleen dan 
van positie te veranderen, als het spel dat toelaat. Scheidsrechters bevinden zich hierdoor in een betere positie en 
op deze manier genieten ze zelf ook meer van de wedstrijd. 

REFEREE IN HET DRIEMAN-SYSTEEM 

In het drieman-systeem is de referee (hoofdscheidsrechter) degene die de baas is en hij neemt in alle voorkomende 
gevallen de definitieve beslissing. 
De twee linesmen werken onder de referee en samen vormt dit trio het “on-ice official team”. Het is van belang dat 
een referee zijn linesmen ondersteunt, zowel op als buiten het ijs. 
Goede kennis van het op de juiste manier positie kiezen, stellen een scheidsrechter in staat zijn werk te doen, 
zonder daarbij de linesmen en/of spelers te hinderen. Ook staat hij dan op de juiste plek om beslissingen aangaande 
overtredingen te kunnen nemen. 

POSITIE VAN DE REFEREE TIJDENS EEN FACE-OFF 

 De scheidsrechter neemt alle face-offs bij het begin van een periode en nadat een doelpunt gescoord is. 
De linesmen nemen alle andere face-offs gedurende een wedstrijd. 

 Bij een face-off op één van de vier face-off stippen in het neutrale vak, stelt de scheidsrechter zich op in 
de eindzone, ongeveer 1.5 m. vanaf de blauwe lijn en op een afstand van 1.5 tot 3 m. van de boarding. 
Vanuit deze positie kan de scheidsrechter, als het spel het eindvak in gaat, het spel snel volgen en zijn 
eindzone positie innemen. Gaat het spel de andere kant op, dan is de scheidsrechter ver genoeg van de 
boarding verwijderd, om niet tegen zijn linesman op te botsen (zie figuur 15.5) 

 Voor face-offs op andere plaatsen in de neutrale zone, moet de scheidsrechter tegenover de face-off 
staan op ongeveer 3 m. van de boarding en 3 m. in de richting van het dichtst bijzijnde doel. Dit stelt de 
scheidsrechter in staat om het spel snel en adequaat te volgen. Zelfs als het spel helemaal de ander 
kant op gaat, dan staat de scheidsrechter nog steeds zodanig, dat hij het spel goed kan volgen (zie 
figuur 15.6) 
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figuur 15.5 

figuur 15.6 
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 Wordt een face-off genomen op één van de 4 face-off stippen in de eindzones, dan moet de 
scheidsrechter de BOP-positie innemen. Vanuit deze positie is de scheidsrechter in staat om tijdig bij het 
doel te zijn, als het spel die kant uitgaat. Ook staat de scheidsrechter zo niet de weg als er vanuit de 
face-off snel een schot op doel zou komen (zie figuur 15.7). De scheidsrechter moet de hoeken en het 
gebied achter de doellijn zoveel mogelijk mijden. Komt hij hier wel terecht, dan loopt hij de kans midden 
in een kluwen van spelers uit te komen, zijn zicht op het doel wordt dan belemmerd en bij een eventuele 
uitval van het verdedigende team, ligt hij te ver achter. 

figuur 15.7 

POSITIE TIJDENS HET SPEL 

In principe geldt dat het positie kiezen voor de scheidsrechter in een drieman-systeem gelijk is aan dat in een 
tweeman-systeem.
De scheidsrechter moet nu echter straffen geven voor overtredingen, waar dan ook op het ijs. De scheidsrechter 
mag niet fluiten voor icings en offsides; dit is de verantwoordelijkheid van de linesmen. Is er echter sprake van een 
duidelijke offside of icing én het is duidelijk dat het zicht van de linesmen daar op werd ontnomen, dan kan de 
scheidsrechter het spel stilleggen. Echter dit moet geen regel, maar uitzondering zijn. 

 Nadat hij een face-off genomen heeft, moet de scheidsrechter zo vlug mogelijk naar de boarding 
schaatsen. Anders bevindt (een gedeelte) van het spel en spelers zich achter de rug van de 
scheidsrechter. Het op de juiste manier positie kiezen betekent o.a. dat je als scheidsrechter alle spelers 
voor je moet houden. 

 Hoe schaatst een scheidsrechter na een face-off terug naar de boarding? Schaatst hij achterwaarts op 
de rode middenlijn terug? Het antwoord op deze vragen hangt af van welke kant de puck op gaat. Blijft 
de puck op het midden van het ijs, dan is het antwoord op de tweede vraag bevestigend. Komt de puck 
vanuit de face-off achter de scheidsrechter uit, dan kan hij natuurlijk de genoemde weg niet volgen. Gaat 
de puck de eindzone in, dan moet de scheidsrechter het spel volgen. Hij schaatst dan onder een hoek 
achterwaarts naar de boarding, om vervolgens de juiste eindzone positie in te nemen. 

 Gaat het spel vanuit het neutrale vak het eindvak in, dan moet de scheidsrechter het spel op 6-8 m 
volgen als het spel zich aan de overzijde van ijsbaan begeeft. Blijft het spel aan dezelfde kant als de 
scheidsrechter, dan volgt hij het spel op 8-10 m. Hiermee houdt de scheidsrechter een goed zicht, vanuit 
een juiste hoek, op alle spelers. Gaat het spel plotseling de andere kant op, dan heeft de scheidsrechter 
voldoende tijd en ruimte om niet tussen de spelers en het spel te geraken. Gaat het spel ver een 
eindzone in, dan neemt de scheidsrechter zijn eindzone positie in (zie figuur 15.1). 
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 In figuur 15.2 werd het zogenaamde “NIEMANDSLAND”aangegeven. Scheidsrechters moet hier nooit 
komen en zij moeten ook nooit tijdens het spel van de ene lange kant van de ijsbaan overschaatsen 
naar de andere kant. Tijdens een spelonderbreking kunnen scheidsrechters uiteraard van kant wisselen 
en uiteraard afhankelijk van de plaats van de face-off. 

 Komt het verdedigende team in het bezit van de puck, dan moet de scheidsrechter er voorbereid zijn om 
met het spel uit het vak te gaan. Met de puck aan de overzijde van de ijsbaan blijft de scheidsrechter 2-4 
m. vanaf de boarding en 6-8 m. achter het spel. Bevindt de puck zich aan dezelfde kant van de ijsbaan 
als de scheidsrechter, dan moet deze het spel op 1-1.5 m. afstand van de boarding, 6-8 m. achter het 
spel, volgen. 

 Als de puck zich aan dezelfde kant van de ijsbaan bevindt als de scheidsrechter, dan moet de 
scheidsrechter dicht bij de boarding blijven. Redenen hiertoe: 

Geen enkele speler kan tussen scheidsrechter en boarding doorgaan. 
De scheidsrechter staat niet in de weg. 
Als de scheidsrechter door een speler geraakt wordt of dreigt geraakt te worden, dan kan hij aan de 
boarding bescherming zoeken. 

 Is de puck in het neutrale vak bij de blauwe lijn, die het verst van de scheidsrechter verwijderd is, dan 
moet de scheidsrechter opnieuw dicht bij de boarding blijven op een afstand van 8-10 m. van het spel, 
tenminste als het spel zich aan dezelfde kant van de ijsbaan bevindt als de scheidsrechter. De 
scheidsrechter houdt daarmee overzicht op alle spelers. Verandert de puck van richting, dan heeft de 
scheidsrechter nog alle gelegenheid om er voor te zorgen dat hij niet tussen de spelers verstrikt raakt. 
Is het spel aan de andere kant van de ijsbaan, dan blijft de scheidsrechter 6-8 m. achter het spel. 

VEEL VOORKOMENDE FOUTEN EN TIPS 

 Een veel voorkomende fout is dat scheidsrechters te vlug het eindvak uitgaan om het spel te kunnen 
volgen. Zijn er nog aanvallers in dat eindvak, dan kan dit tot problemen leiden. Volg het spel, kijk 
regelmatig om en vertrouw op je linesmen dat ze deze spelers in de gaten houden en dat zij met de 
spelers communiceren, als er problemen dreigen te ontstaan. 

 Om vele malen remmen en opnieuw starten te voorkomen, en om tegelijkertijd in een uitstekende positie 
te verkeren tijdens het spel, kan een scheidsrechter de in figuur 15.8 aangegeven route, in de vorm van 
een acht, volgen. Daarmee moet hij gebruik maken van korte bochten.
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figuur 15.8 

 Veel opstootjes vinden plaats in de omgeving van het doel. Zodra het spel wordt stilgelegd, moet de 
scheidsrechter zo snel mogelijk de spelersconcentratie tot op 2-3 m. naderen, maar daarbij nog steeds 
in staat zijn om alle spelers op het ijs en beide spelersbanken in de gaten te kunnen houden. De 
aanwezigheid van de scheidsrechter en zijn verbale communicatie met de spelers kunnen vaak 
mogelijke opstootjes of vechtpartijen in de kiem smoren. Daarbij heeft de scheidsrechter, als er zich 
inderdaad een vechtpartij voordoet, een eersteklas uitzicht op de de kemphanen en op spelers die 
mogelijkerwijze uit de spelersbank komen. 


