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17. Straffen 

In het ijshockey onderscheiden we een aantal verschillende straffen. Ze kenmerken zich door de lengte van de 
straftijd en door karakter van een persoonlijke of teamstraf. 

Minor penalty 
Een twee minuten tijdstraf. De overtreder moet voor 2 minuten op de strafbank plaatsnemen. Zijn team mag geen 
vervangende speler op het ijs brengen (zie voor uitzonderingen: coïncidental penalties). 
Deze straf staat op de wat lichter overtredingen zoals tripping, clipping, hooking, holding, slashing,enz. 
Indien een doelverdediger een dergelijke straf krijgt opgelegd, dan wordt de straf uitgezeten door een teamgenoot, 
die op het moment van affluiten op het ijs stond. 

Bench minor penalty 
Eveneens een twee minuten straf. Deze straf wordt bijv. opgelegd voor een overtreding door een coach (delaying the 
game) of als de overtreder niet kan worden aangewezen (too many men on the ice). De straf wordt uitgezeten door 
een willekeurige speler van het bestrafte team. 

Major penalty 
Een vijf minuten tijdstraf.  
Een major penalty gaat altijd gepaard met een automatische game misconduct penalty. Dat betekent dat de 
overtreder naar de kleedkamer gestuurd wordt en dat een teamgenoot de vijf minuten straf moet gaan uitzitten. Zijn 
team mag geen vervangende speler op het ijs brengen (zie voor uitzonderingen: coïncidental penalties). 
De major penalty wordt opgelegd voor de wat zwaardere overtredingen zoals bijv. die waar een verwonding uit 
ontstaat of kan ontstaan. Spearing en butt-ending bijv. leveren een major en een automatische game misconduct 
penalty op; charging, boarding, tripping, hooking bijv. worden naar inzicht van de scheidsrechter met een minor of 
major penalty bestraft. 

Misconduct penalty 
Een 10 minuten tijdstraf. De overtreder moet voor 10 minuten naar de kant, maar mag op het ijs door een 
teamgenoot vervangen worden. We spreken hier van een persoonlijke straf. 
Deze straf wordt opgelegd als gevolg van bijv. wangedrag. Echter ook op andere overtredingen kan een misconduct 
penalty staan: een poging tot spearing bijv. zal worden bestraft met een dubbele minor én een misconduct penalty.

Game misconduct penalty 
Een kleedkamer verwijzing. De bestrafte speler mag op het ijs onmiddellijk door een teamgenoot vervangen worden.
Bij drie game misconducts volgt een automatische schorsing van één wedstrijd. De tuchtcommissie kan bij elke 
game misconduct ook een additionele straf opleggen, naar aanleiding van het scheidsrechtersrapport. 
Een game misconduct wordt bijv. opgelegd als een speler volhardt in wangedrag of in die gevallen waar volgens de 
regels een major penalty een automatische game misconduct penalty tot gevolg heeft. 

Match penalty 
Eveneens een kleedkamer verwijzing, echter ernstiger van aard. Bovendien:het team van de overtreder moet voor 5 
minuten een vervangende speler op de strafbank laten plaatsnemen en er mag gedurende die straftijd geen 
vervanger op het ijs. De overtreder kan buiten de standaardafdoening van 2 wedstrijden schorsing additioneel 
bestraft worden door de tuchtcommissie naar aanleiding van het scheidsrechtersrapport. 

Een match penalty wordt bijv. opgelegd aan een speler die een tegenstander opzettelijk verwondt of probeert te 
verwonden. Ook op het beginnen van een vechtpartij staat als straf een match penalty. 

Penalty shot 
Geen tijdstraf maar meer te vergelijken met een strafschop in het voetbal. De speler die het penalty shot neemt, krijgt 
de gelegenheid om vanaf de middenstip vrij op de doelman van de tegenpartij af te schaatsen. Een penalty shot 
wordt toegekend aan de tegenpartij in bijv. de volgende gevallen: een tegenstander bij een break away (geen 
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tegenstander meer te passeren dan alleen de doelman van de tegenpartij) van achteren onrechtmatig aanvallen, 
opzettelijk het eigen doel verplaatsen in de laatste 2 minuten van de wedstrijd of gedurende de volledig, eventuele 
overtime of bij het gooien van de stick in de richting van de puck in het eigen verdedigingsvak.


