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16. Het tweeman-systeem  

In het tweeman systeem zijn beide scheidsrechters verantwoordelijk voor de taken, die in het drieman- systeem zijn 
toebedeeld  én aan de referee én aan de linesmen. 

Bij dit systeem zullen op bepaalde momenten beide scheidsrechters toezicht houden op hetzelfde gedeelte van het 
ijs.

De scheidsrechter die de face-off moet nemen moet de puck ophalen, achterwaarts naar de face-off plaats 
schaatsen en vervolgens de face-off nemen. 

ALGEMENE RICHTLIJNEN

 Ieder van de twee scheidsrechters houdt toezicht op het gehele ijsoppervlak. Waar een scheidsrechter staat 
en in welke positie, is afhankelijk van het spel. 

 De scheidsrechter in de eindzone is verantwoordelijk voor situaties in de buurt van de puck. Zijn collega 
houdt toezicht op het gebied rond het doel en op spelers die zich niet in de buurt van het spel ophouden. 

 Als het spel uit één van de eindzones komt, dan moet de scheidsrechter het dichts bij de rode middenlijn, 
deze bewaken en vervolgens opschaatsen naar de volgende blauwe lijn, voor dat het spel en hijzelf de 
andere eindzone ingaat. Tegelijkertijd moet de scheidsrechter die de andere eindzone uitkomt, zijn positie bij 
de blauwe lijn in tegenoverliggende vak innemen. 

 Als er een spelonderbreking in de eindzone is, dan kan elk van de twee scheidsrechters de daarop 
volgende face-off nemen. Nadat de face-off genomen is blijft degene die de face-off genomen heeft, in die 
eindzone. 

 Met betrekking tot het positie kiezen, zijn de verantwoordelijkheden van de scheidsrechters zeer flexibel. 
Daardoor kunnen beide scheidsrechters toezicht houden op het gehele ijsoppervlak. 

 De scheidsrechter bij de blauwe lijn moet er voor zorgen dat de puck hem nooit vooraf gaat, het neutrale vak 
in. Doet zich een situatie voor waarbij je verstrikt raakt in de spelers, terwijl de puck zich in het neutrale vak 
bevindt, begeef je dan richting je blauwe lijn. Daardoor geraak je ook nooit uit positie. Komt de puck jouw 
richting uit, dan sta je in de juiste positie. Gaat de puck de tegengestelde richting uit, dan kun je stoppen en 
het spel opnieuw volgen: je bevindt je opnieuw in de juiste positie. 

 Scheidsrechters moeten nooit de boarding inklimmen. Doe je dat wel, dan gaat de puck je voorbij, je bent 
totaal niet in de juiste positie en je bent niet in staat om op je blauwe lijn een mogelijke offside te fluiten. Je 
bevindt je op de boarding bovendien in een kwetsbare positie ener is gevaar aanwezig van een blessure of 
verwonding.

 Scheidsrechters moeten altijd bij hun blauwe lijn zijn of net in het aanvalsvak, voordat de puck of het spel de 
blauwe lijn passeert. Je kunt onmogelijk offsides nauwkeurig beoordelen op 3 tot 6 meter van de blauwe lijn 
verwijderd.

 De voorste scheidsrechter moet bij de rode middenlijn zijn als de puck daar in de buurt is, zodat hij in staat is 
een mogelijke icing te constateren. 

  Als de puck zich in de eindzone bevindt, moet de achterste scheidsrechter letten op overtredingen voor het 
doel. Als namelijk de voorste scheidsrechter het spel in één van de hoeken volgt of langs de boarding, dan 
kan deze het spel voor het doel niet volgen. Vandaar dat zijn collega spelers in die omgeving in de gaten 
houdt.

 De beide scheidsrechters moeten nooit aandelfde (lange) kant van de ijsbaan staan. 
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POSITIE TIJDENS HET SPEL 

 Een wedstrijd vangt aan met een face-off op de middenstip. De twee scheidsrechters positioneren zich 
op de rode middenlijn, zoals in figuur 16.1 wordt aangegeven. de scheidsrechter die de face-off neemt 
( ) moet met zijn gezicht naar de official bank staan, zodat de tijdopnemer de klok kan starten als de 
puck wordt ingeworpen. 

figuur 16.1 

 Nadat de puck is ingeworpen, moet scheidsrechter  de puck volgen, hetzij naar links, hetzij naar 
rechts. Daardoor kan  tijdig bij de blauwe lijn zijn, aks het spel de lijn overgaat. In elk geval moet 
scheidsrechter  achterwaarts naar de boarding schaatsen, nadat hij de puck heeft ingeworpen (zie 
figuur 16.2) 

figuur 16.2 

 Als de puck de eindzone ingaat, moet scheidsrechter  het spel volgen en zijn BOP-positie innemen. 
Tegelijkertijd, schaats scheidsrechter  op langs de boarding en kiest positie in het neutrale vak, een 
stap verwijderd van de blauwe lijn, en zodanig dat hij een goed zicht op het spel heeft. Met beide 
scheidsrechters in de beschreven positie, heeft scheidsrechter  een totaaloverzicht op de eindzone, 
terwijl scheidsrechter  hetzelfde overzicht heeft en tegelijkertijd de blauwe lijn kan bewaken. 
Scheidsrechter  let op de spelers die niet in de buurt van de puck zijn. 
Bijvoorbeeld: bij een schot vanaf de blauwe lijn, blijft scheidsrechter  die speler en degene die hem 
eventueel komt checken, in de gaten houden. Scheidsrechter  kan dan de puck volgen en de spelers 
die richting doel gaan (zie figuur 16.3). 
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figuur 16.3 

 Gaat het spel de richting van scheidsrechter  uit, dan zal deze hierop moeten anticiperen en, zonodig, 
achterwaarts naar de ATB-positie moeten schaatsen (zie figuur 16.4). 

figuur 16.4 

 De scheidsrechter die in ATB-positie staat moet alle spelers voor zich houden en zorgen dat hij niet 
verward raakt in een opeenhoping van spelers in de hoek. 

 Als het verdedigende team de puck in bezit krijgt en het vak uit begint te komen, moet scheidsrechter 
richting rode middenlijn gaan schaatsen, en daar aanwezig zijn op het moment dat de puck het 
verdedigingsvak verlaten heeft. Tegelijkertijd zal scheidsrechter  zo dicht mogelijk bij de blauwe lijn 
moeten zijn (zie figuur 16.5). 
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figuur 16.5 

 Als de puck in het neutrale vak is, ter hoogte van de rode middenlijn, dan moeten zowel scheidsrechter 
 als  op ongeveer 1.5 tot 2 meter van hun blauwe lijn moeten staan. Daardoor zijn ze in staat om 

offside situaties op de juiste manier te beoordelen (zie figuur 16.6). 

figuur 16.6 

 Als het spel zich meer naar rechts verplaatst, dan moet scheidsrechter  opschaatsen nar zijn blauwe 
lijn om mogelijke offsides te fluiten. Vervolgens moet hij doorschaatsen, de eindzone in. Tegelijkertijd 
moet scheidsrechter  tijdig op de rode middenlijn zijn (namelijk op het moment dat de puck de blauwe 
lijn passeert) en vervolgens moet hij doorschaatsen naar een positie in het neutrale vak op ongeveer 1 
stap verwijderd van de blauwe lijn (zie figuur 16.7). 
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figuur 16. 7 

 Een samenvatting van de positie van beide scheidsrechters zou kunnen zijn: scheidsrechters  en 
bevinden zich altijd diagonaal tegenover elkaar én nooit meer dan één lijn van elkaar verwijderd. Op 
deze manier zijn zij altijd in staat vanuit de juiste positie en met het beste zicht op spel en spelers, 
beoordelingen te maken met betrekking tot icings, offsides en overtredingen (zie figuur 16.8) 

figuur 16.8 

POSITIE BIJ FACE-OFFS 

 Alle face-offs worden genomen op de daartoe bestemde face-off stippen, zoals in de regels wordt 
aangegeven, of op een lijn evenwijdig aan de lange zijde van de ijsbaan, die in het neutrale vak de ene 
face-off stip met de andere verbindt (zie figuur 16.9). 
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figuur 16.9 

 Alle face-offs worden genomen door de scheidsrechter die de puck heeft opgehaald. 
 Bij een face-off die plaatsvindt bij het begin van een periode, staan beide scheidsrechters op de rode 

middenlijn, en wel zodanig dat degene die de face-off neemt, met zijn gezicht naar de official bank 
gericht staat (zie figuur 16.10). Na een doelpunt staat  met zijn gezicht naar de spelersbank gericht en 

 staat voor de spelerbank. 

figuur 16.10 

 Bij een face-off op één van de 4 stippen in het neutrale vak, moet de scheidsrechter die de face-off 
neemt (in dit geval ), achterwaarts naar de boarding schaatsen. Hij moet onmiddellijk de dichtst 
bijzijnde blauwe lijn bewaken, terwijl scheidsrechter , die in eerste instantie recht tegenover  staat, 
het spel moet volgen, de eindzone in (zie figuur 16.11). 
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figuur 16.11 

 Bij face-offs op andere plaatsen in de neutrale zone, moet scheidsrechter , als  de face-off neemt, 
na de face-off de richting van de puck volgen. Op deze wijze kunnen beide blauwe lijnen goed bewaakt 
worden. Gaat de puck een eindvak in, dan volgt scheidsrechter  de puck de eindzone in en neemt de 
BOP-positie in. Scheidsrechter  bewaakt dan de blauwe lijn op mogelijke offsides (zie figuur 16.12). 

figuur 16.12 

 Bij een face-off op een van de stippen in de eindzone, moet scheidsrechter , die de puck heeft 
ingeworpen, achterwaarts schaatsen naar de ATB-positie. Blijft de puck in het vak aan zijn kant, dan 
moet  in deze positie blijven. Scheidsrechter  staat bij de blauwe lijn. Voordat de puck wordt 
ingeworpen staat scheidsrechter  bij de blauwe lijn, op ongeveer 2 meter van de boarding. Wordt 
daarbij gehinderd in het zicht op spelers, die achter zijn collega  staan, dan kan  iets verder van de 
boarding af komen, op een afstand daarvan die wel een duidelijk zicht op alle spelers geeft (zie figuur 
16.13).
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Als scheidsrechter  een face-off overtreding constateert, dan fluit hij af en geeft zijn collega aan welk team 
de overtreding beging. 

figuur 16.13 

 Als het spel de eindzone uit gaat komen, dan moet scheidsrechter  vlug langs de boarding 
opschaatsen om tijdig bij de blauwe lijn te zijn (het moment waarop de puck de lijn overgaat). 
Scheidsrechter  moet positie houden bij de blauwe lijn, totdat  in een zodanige positie is, dat hijzelf 
mogelijke offside op de blauwe lijn kan beoordelen. Dit voor het geval dat het spel plotseling van richting 
verandert. Als het zeker is dat het spel zijn weg vervolgt in het neutrale vak, dan moet scheidsrechter 
snel richting rode middenlijn schaatsen, om eventuele icings te kunnen constateren (zie figuur 16.14). 

figuur 16.14 
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POSITIE WIJZIGING 

 Scheidsrechters behouden hun verantwoordelijkheden met betrekking tot het door hun te bewaken 
gebied totdat een spelonderbreking plaatsvindt. 

POSITIE NA EEN DOELPUNT 

 Als een doelpunt wordt gescoord op de helft van scheidsrechter , dan geeft hij het doelpunt aan en 
rapporteert dit aan de official scorer. Scheidsrechter  haalt de puck op, gaat naar de middenstip en 
neemt daarna de face-off. Beide scheidsrechters nemen een positie in zoals aan het begin van de 
wedstrijd (zie figuur 16.10). 

POSITIE NA EEN STRAF 

 Als een straf moet worden opgelegd, die door scheidsrechter  is geconstateerd, legt  deze ook op 
en rapporteert deze aan de official scorer. Scheidsrechter  haalt de puck op, schaats naar de plek 
waar de face-off genomen moet gaan worden en neemt daarna de face-off. De scheidsrechter die de 
penalty oplegde en rapporteerde, neemt een positie in zoals eerder omschreven. 

ALGEMENE FOUTEN EN TIPS 

 Een veel voorkomende fout is dat de scheidsrechter die verantwoordelijk is voor het aanvalsvak te snel 
dat vak verlaat om het spel te volgen. Gevolg is dat hij in het neutrale vak moet stoppen of snel moet 
draaien om alsnog een offside situatie bij de blauwe lijn te beoordelen. 

 Bij een spelonderbreking in de buurt van het doel, wordt de scheidsrechter in dat vak, aanbevolen om 
naar de ATN-positie te gaan. Mogelijke opstootjes worden dan in de kiem gesmoord. Wel moet je er 
voor zorgen dat je alle spelers volledig in het zicht houdt. De aanwezigheid van de scheidsrechter op die 
plek en zijn verbale communicatie zullen na het fluitsignaal als bliksemafleider fungeren. 

 Hoe weet een scheidsrechter dat hij van de BOP-positie naar de ATB-positie moet verhuizen als het 
spel zijn richting inkomt? Als degene die de puck in zijn bezit heeft, een aanvallende speler is, kan die 
scheidsrechter min of meer zijn BOP-positie behouden, omdat deze speler waarschijnlijk richting doel 
gaat. Heeft echter een verdedigende speler de puck in zijn bezit, dan kan de scheidsrechter beter een 
ATB-positie kiezen, omdat in de meeste gevallen het spel zich naar de boarding verplaatst. 

 De belangrijkste taak van scheidsrechters bij een spelonderbreking is om eerst de spelers op het ijs in 
de gaten te houden. Als twee spelers met elkaar staan te praten of elkaar staan uit te dagen, dan moet 
de scheidsrechter er op voorbereid zijn, dat er mogelijk een opstootje ontstaat. Daarom moet de 
scheidsrechter in dit soort situaties snel inschaatsen en tussen de spelers gaan instaan om (grotere) 
problemen te voorkomen. Pas als er geen potentieel gevaar hiertoe is, moet een van de scheidsrechters 
naar de plaats van de face-off gaan. De ander moet de puck ophalen, naar de face-off plaats schaatsen 
en vervolgens de face-off nemen. 


