
Nederlandse IJshockey Bond  pagina 72 

19. Opleggen van straffen 

Het volgen van de juiste procedure bij het opleggen van straffen, kan er toe bijdragen dat een scheidsrechter meer 
respect ontvangt van alle deelnemende partijen. IJshockey is een met emotie beladen spel en het goed leiden van 
een wedstrijd hangt nauw samen met de kunst en het vermogen van de scheidsrechter om kalm te blijven en zaken 
gecontroleerd af te handelen, vooral in situaties rondom het opleggen van straffen. 

De scheidsrechter moet bij een overtreding, waar een straf voor moet worden opgelegd, de onderstaande procedure  
volgen. 

 Neem het rugnummer van de overtreder in je op. 
 Fluit onmiddellijk af als het in overtreding zijnde team de puck in zijn bezit en onder controle heeft. Heeft 

het niet-overtredende team de puck onder controle, dan moet de scheidsrechter de niet-fluithand recht 
omhoog, boven het hoofd,  steken om aan te geven dat er een straf gaat aankomen voor het andere 
team (delayed penalty). Zie figuur 19.1. Krijgt het in overtreding zijnde team de puck in bezit, dan moet 
onmiddellijk worden afgefloten (zie figuur 19.2). 

         figuur 19.1    figuur 19.2   figuur 19.3 

 Nadat er afgefloten is, komt de scheidsrechter tot een volledige stop. De arm blijft gestrekt en omhoog, 
naast het hoofd. Deze procedure (je kunt van een kleine pauze 
spreken) is er voor bedoeld dat spelers, coaches en 
toeschouwers de aandacht op de scheidsrechter vestigen. (zie 
figuur 19.3). Vervolgens wijst de scheidsrechter de overtreder 
aan door de omhoog gestoken arm naar beneden te brengen 
en de overtreder met gestrekte arm en hand aan te wijzen (zie 
figuur 19.4).

    figuur 19.4 
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Opmerking 1
Als de overtreder zich binnen een straal van ongeveer 3m. van de scheidsrechter bevindt, dan kan een gestrekte 
arm, die naar de speler wijst, uitdagend overkomen. In dit soort situaties wordt aanbevolen om de speler niet aan te 
wijzen. Direct oogcontact met de betreffende speler is nu nodig om duidelijk te maken welke speler de straf heeft 
gekregen. De scheidsrechter moet tevens zijn stem gebruiken om de linesmen te laten weten welke speler bestraft 
werd.

Opmerking 2
De scheidsrechter die een speler aanwijst om naar de strafbank te gaan,  moet een gestrekte hand gebruiken, met 
de vingers tegen elkaar (zie figuur 19.4). 

 De scheidsrechter moet bij het geven van de straf zijn stem gebruiken. Hij moet daarbij aangeven het 
nummer van de overtreder, de kleur van het in overtreding zijnde team en de soort straf die wordt 
opgelegd (bijv. nr. 14, wit, tripping). Tevens moet het daarbij behorende teken worden gegeven. 

Opmerking 3
De scheidsrechter moet oppassen dat hij een bestrafte speler niet blijft aankijken als hij de straf aangeeft. Dit zou bij 
een speler een en ander kunnen uitlokken. Toch moet de scheidsrechter er voor zorgen dat hij de speler(s) in de 
gaten houdt. 

Opmerking 4
Als de scheidsrechter een straf oplegt, is het verstandig om niet meteen de lengte van de straf uit te spreken (nr. 14, 
blauw, slashing en niet nr. 14, blauw, 2 minuten voor slashing). Over de hoogte van de straf kan dan tijdens het 
schaatsen naar de official bank nog worden nagedacht. 

 Vervolgens gaat de scheidsrechter, al achteruit schaatsend, naar de official bank, waarbij zicht kan 
worden gehouden op alle spelers. Bij de official bank rapporteert de scheidsrechter de straf aan de 
official scorer. De baan die de scheidsrechter hierbij aflegt is afhankelijk van de plaats van de bestrafte 
speler en de sfeer van de wedstrijd. Scheidsrechters moeten de confrontatie met spelers proberen te 
vermijden door: 

het betreffende gebied onmiddellijk na het opleggen van de straf te verlaten, zodat contact met de 
bestrafte speler wordt vermeden 
te stoppen en de bestrafte speler voorrang te verleen naar de strafbank 
een combinatie van deze twee technieken 

 Bij de officialbank rapporteert de scheidsrechter het nummer van de  bestrafte speler(s), de kleur van het 
team, de straf die wordt opgelegd en de lengte daarvan en hij geeft opnieuw het bij de straf behorende 
teken. De scheidsrechter moet er zeker van zijn dat de official scorer hem goed verstaan en begrepen 
heeft, voordat hij weer wegschaatst om zijn positie in te gaan nemen. Het wordt scheidsrechters 
aanbevolen (zeker bij meer dan één straf) om bij de official bank te stoppen om zodoende goed met de 
official scorer te kunnen communiceren. Echter de scheidsrechter moet niet voor onnodig oponthoud 
zorgen. Dat kan immers weer leiden tot een onnodige confrontatie met de bestrafte speler(s). Er kunnen 
zich situaties voordoen (bijv. bij slechts één straf) dat de scheidsrechter liever niet wil stoppen (of slechts 
heel even) en al schaatsende communiceert met de official scorer. 

 Op het moment dat de scheidsrechter het gebied rondom de official bank verlaat, zal hij een boog om de 
spelers maken, zodat hij bestrafte en niet bestrafte spelers vermijdt, maar wel zodanig dat hij alle 
spelers in de gaten kan houden. 

 Worden er straffen op het zelfde moment aan beide teams opgelegd, dan fluit de scheidsrechter 
onmiddellijk af, wijst beide spelers aan en geeft de relevante tekens aan. Die voorkomt dat er verdere 
frustratie of agressie ontstaat. Worden er meerdere straffen doorgegeven aan de official scorer, dan 
moet de scheidsrechter stoppen bij de official bank. 
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BELANGRIJKE ZAKEN 

 Vermijdt directe confrontatie met bestrafte spelers. 
 Voorkom het gebruik van tekens, handbewegingen of verbale communicatie die confronterend of 

uitdagend kunnen werken. 
 Laat geen spelers in het scheidsrechtersgebied (referee crease) komen op het moment dat je de straffen 

doorgeeft aan de official scorer. 

Onthoudt dat tekens en het gebruik van de stem dé middelen zijn voor een scheidsrechter om te communiceren met 
spelers, coaches, officials langs de kant  én toeschouwers. Daarom moet hier veelvuldig, en op de correcte manier 
mee worden omgegaan. Tekens of verbale communicatie die uitdagend werken, zullen problemen veroorzaken en 
zijn niet toegestaan. 


