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18. Overtredingen en scheidsrechterstekens 

Naast verbale communicatie kunnen we spelers, coaches, toeschouwers én medescheidsrechters middels gebaren 
laten op de hoogte stellen van wat er op het ijs gebeurt en/of welke beslissing een scheidsrechter neemt. 

figuur 18.1 

BOARDING (checken, duwen of werpen van 
een tegenstander tegen de boarding) 
Vuist van de ene hand meerdere malen voor de borst in de 
andere open hand slaan. 

figuur 18.2 

BODY CHECK IN VROUWENIJSHOCKEY 
De rechter open hand naar de borst (linkerschouderblad)
brengen. Dit teken wordt ook gebruikt bij Mini/welpen-, 
U12- en recreantenwedstrijden

Figuur 18.3 

figuur 18.4 

BUTT-ENDING (slaan of stoten met het boveneinde van de stick) 
De armen horizontaal voor de borst brengen en een hand gestrekt met de handpalm 
naar beneden houden. Met de andere een vuist maken en horizontaal op en neer 
bewegen.

CHARGING (aanvallen op het lichaam) 
Vuisten meerdere malen voor de borst om elkaar heen draaien. 

figuur 18.5 

figuur 18.6 

CHECKING FROM BEHIND (aanvallen in de rug van een tegen-
stander) 
Voorwaartse beweging maken met uitgestrekte armen, met de handpalmen naar 
voren op schouderhoogte. 
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CHECKING TO THE HEAD OR NECK AREA (check op hoofd of nek)
Een teken met de palm van de hand tegen de zijkant van het hoofd. 

Figuur 18.7 

CLIPPING (aanval op of onder de knie) 
Met de vlakke hand achter in de knieholte slaan. 

figuur 18.8 

figuur 18.9 

CROSS-CHECKING (checken met de stick) 
Vuisten, op ongeveer een halve meter van elkaar en vanaf de borst een 
horizontale, duwende beweging naar voren. 

ELBOWING (gebruik van de ellebogen) 
Eén van beide ellebogen met de hand aantikken. 

figuur 18.10 

figuur 18.11 

ROUGHING (ruw spel) 
Vuist maken en arm met gebalde vuist horizontaal 
zijwaarts uitstrekken. 

figuur 18.12 

HIGH STICKING (te hoog gehouden 
stick) 
Vuisten , de ene direct boven de andere, ter hoogte 
van de schouders houden. 
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figuur 18.13 

figuur 18.14 

figuur 18.15 

HOLDING (vasthouden van een 
tegenstander) 
Eén van de polsen met de hand vastgrijpen en 
voor de borst houden.

figuur 18.16 

figuur 18.17 

HOLDING THE STICK 
(vasthouden van de stick) 
Eerste teken als holding (zie 
hierboven), gevolgd door een teken 
zoals je een stick met twee handen 
op de normale manier (als speler) 
vasthoudt.

figuur 18.18 

HOOKING (haken met een stick van een tegenstander) 
Een aantal trekkende bewegingen maken met beide handen, alsof men iets op 
buikhoogte naar zich toe wil trekken. 

figuur 18.19 

figuur 18.20 

INTERFERENCE (belemmering/obstructie) 
Gekruiste armen met gebalde vuisten voor de borst houden. 
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figuur 18.21 

KNEEING (gebruik van de knieën) 
Op één van de knieën slaan met de palm van de hand, waarbij 
beide schaatsen op het ijs gehouden worden. 

figuur 18.22 

figuur 18.23 

SLASHING (hakken met de stick) 
Een hakkende beweging maken met de zijkant van de ene hand op de andere onderarm.

SPEARING (gebruiken van het stickblad als speerpunt)
De vuisten naast elkaar brengen en vanaf de voorkant van het lichaam met beide armen een 
stekende beweging zijwaarts maken. 

figuur 18.24 

figuur 18.25 

TRIPPING (laten struikelen) 
Met de rechterhand onder de knie van het rechterbeen slaan, 
waarbij beide schaatsen op het ijs gehouden worden. 

figuur 18.26 

figuur 18.27 

MISCONDUCT PENALTY
Voor het betwisten van een beslissing. 
Plaats beide handen op de heupen. 
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TIME-OUT 
Plaats beide handen voor de borst in de vorm van een T-teken. 

figuur 18.28 

figuur 18.29 

DOELPUNT GESCOORD 
Doelpunt gescoord, wijzen met gestrekte arm en 
hand naar het doelnet. 

figuur 18.30 

figuur 18.31 

HAND PASS (pass met de hand) 
Met een gestrekte arm en handpalm een duwende beweging maken. 

WASH OUT 
Dit teken wordt gebruikt: 
a. door de scheidsrechter om aan te duiden: "geen doelpunt"; 
b. door de linesmen om aan te duiden: "geen icing" en in 

sommige situaties: "geen buitenspel". 
Beide armen krachtig op schouderhoogte zijwaarts bewegen met de 
handpalm naar beneden. 

figuur 18.32 

figuur 18.33 

PENALTY SHOT 
Armen gekruist boven het hoofd houden. 

MATCH PENALTY 
Rechterhand met de handpalmen benedenwaarts gericht boven het hoofd brengen. 

figuur 18.34 
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