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21. Begin van de wedstrijd 

De taken voor scheidsrechters en linesmen vangen al ruim voor de wedstrijd aan. Zo zullen zij al minmaal één uur 
voor aanvang van de wedstrijd aanwezig moeten zijn op de ijsbaan én minimaal 45 minuten voor aanvang van de 
wedstrijd naar de kleedkamer moeten gaan. Dit heeft twee redenen: zich bezighouden met de pre-wedstrijd taken én 
om zich mentaal en fysiek voor te bereiden op de wedstrijd. 

Om een aantal taken wat gemakkelijker te kunnen omschrijven, definieer ik eerst twee begrippen: 
on-ice officials: scheidsrechter(s) en linesmen 
off-ice officials: official scorer, tijdopnemer, straftijdopnemer, doelrechters 

TAKEN VAN EEN SCHEIDSRECHTER 

 Controleer vóór de wedstrijd het wedstrijdformulier. Verzeker je ervan dat aanvoerders en hun assisten 
zijn aangegeven en dat de teamofficial het formulier ondertekend heeft. Maximaal 6 teamofficials, 
waarvan de namen op het wedstrijdformulier vermeld zijn, zijn in de spelersbank of de omgeving 
daarvan toegestaan. 

 Bespreek met je linesmen die procedures en verantwoordelijkheden, zoals jij vindt dat ze uitgevoerd 
moeten worden. 

 Zorg dat je, voor aanvang van elke periode, op het ijs bent voordat de spelers het ijs opgaan en verlaat  
altijd als laatste het ijs. 

 Verzeker jezelf ervan dat alle off-ice officials tijdig voor elke periode op hun plaats aanwezig zijn. 
 Controleer, samen met de off-ice officials, klok(ken) en signaalinstrumenten (hoorn, zoemer, 

doelrechterslampjes, enz.). 
 Tel voor de wedstrijd het aantal spelers van elk team. Het totaal aantal spelers op ijs en spelersbank 

samen moet gelijk of kleiner zijn dan het aantal dat op wedstrijdformulier vermeld staat. 
 Controleer na de wedstrijd of het wedstrijdformulier correct is ingevuld, onderteken het en geeft weer 

terug aan de official scorer. 
 Rapporteer slechte omstandigheden van de ijsbaan of afmetingen die niet voldoen aan de reglementen 

aan het bondsbureau én aan de scheidsrechterscommissie. 

TAKEN VOOR AANVANG VAN DE WEDSTRIJD 

 Als de official scorer voor de wedstrijd het wedstrijdformulier aan de scheidsrechter overhandigt, dan 
moet deze het controleren en er zich van verzekeren dat het volledig is ingevuld en op de juiste wijze is 
ondertekend door de teamofficials. 

 Controleer voor de wedstrijd ook de spelerskaarten (zie hieronder voor de procedure). 
 Controleer het aantal spelers per team dat op het wedstrijdformulier vermeld is. Als linesmen voor de 

wedstrijd op het ijs enig verschil in aantal bemerken, dan moeten zij de scheidsrechter hier onmiddellijk 
van in kennis stellen. de scheidsrechter kan dan een onderzoek naar instellen, zodat mogelijke 
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problemen gedurende de wedstrijd (bijv. een speler die scoor maar niet op het formulier voorkomt) 
voorkomen kunnen worden. 

 Hetzelfde geldt m.b.t. de controle op uitrusting van spelers zoals welke spelers een vizier, masker en/of 
nek- en keelprotector moeten dragen. 

 Voor de wedstrijd begint, moet de scheidsrechter met zijn linesmen kort de taken van de linesmen  
(spelregelboek, Bijlage 4, A4.7) doornemen. 

 Ga enkele minuten voor de wedstrijd begint samen met je linesmen het ijs op. 
 Eenmaal op het ijs, controleer je als scheidsrechter of alle off-ice officials op hun plaats aanwezig zijn.
 Toeschouwers en andere personen, die niet tot het off-ice official team behoren, moeten door de 

scheidsrechter voor de wedstrijd uit de official bank worden verwijderd. 
 Controleer of er op de ijsbaan van bijzondere omstandigheden sprake is en licht hier het bezoekende 

team over in, vooral als ze nier eerder op die ijsbaan gespeeld hebben. Dit voorkomt eventuele 
verwarring in een later stadium. 

 Doe een goede (schaats) warming up, die enige autoriteit uitstraalt. Leun niet op de boarding en ga 
langs de boarding geen gesprekken met toeschouwers aan. Schaats niet rond of sta niet stil met je 
handen in je zakken. De positieve uitstraling, die je ten toon spreidt, geven teams en toeschouwers aan 
dat je serieus met je zaken bezig bent. 

 Vóór de wedstrijd, in de pauzes tussen periodes en na de wedstrijd heeft de scheidsrechter de 
verantwoording dat niemand anders dan on-ice officials, de official scorer en de eventuele supervisor in 
de kleedkamer komt. 

 Vlak voor de wedstrijd zul je je lichamelijk en mentaal op de wedstrijd moeten voorbereiden. Ga hier 
goed mee om, ook in het belang van collega scheidsrechters. 

PROCEDURE VOOR CONTROLE SPELERSKAARTEN 

a. Een teambegeleider of een speler die het team vertegenwoordig is verplicht voor aanvang van de wedstrijd de 
NIJB-paspoorten van de spelers die aan de wedstrijd deelnemen en van de teambegeleiders die zich tijdens de 
wedstrijd naast, achter of in de spelersbank bevinden, in te leveren bij de officialscorer. 

b. De scheidsrechter dient voor aanvang van de wedstrijd te controleren of iedere speler en teambegeleider die op 
de wedstrijdsheet staat vermeld over een geldig NIJB-paspoort beschikt. 

c. Indien een speler of teambegeleider niet over een geldig NIJB-paspoort beschikt en de teambegeleider of 
degene die het team vertegenwoordigt of de speler zelf aangeeft dat deze speler wél speelgerechtigd is, dient de 
scheidsrechter de betreffende spelers te laten spelen of de betreffende teambegeleider naast, achter of in de 
spelersbank toe te laten. 

d. In de ERE- of Eerste Divisie dient de scheidsrechter van een dergelijk voorval, onder vermelding van 
bijzonderheden een rapport op te maken en dient de scheidsrechter én degene die de wedstrijduitslag meldt, het 
incident door te geven. In de overige divisies dient de scheidsrechter of de official scorer het voorval onder 
vermelding van bijzonderheden op de wedstrijdsheet te vermelden en ook daar dient de scheidsrechter én 
degene die de wedstrijduitslag meldt, het incident door te geven. Het betreffende sectiebestuur zal vervolgens 
een onderzoek instellen. 

e. In de junioren- (met uitzondering van rnini/welpen-), vrouwen- en in de recreatiedivisies dient de scheidsrechter 
tevens voor aanvang van de wedstrijd, in de kleedkamer of terwijl de spelers van beide teams zich in hun 
respectievelijke spelersbank bevinden, de identiteit van drie willekeurige spelers middels de foto op het 
NIJB-paspoort te controleren. De scheidsrechter maakt aan de tearnleiders of een andere vertegenwoordiger 
van de teams kenbaar welke spelers hij gaat controleren en waar hij dit gaat doen. De teamleiders of de andere 
vertegenwoordigers van de teams zijn verplicht er zorg voor te dragen dat de controle kan plaatsvinden. 

f. Een speler wiens NIJB-paspoort gecontroleerd wordt is verplicht op verzoek van de scheidsrechter helm en 
eventueel gezichtsmasker af te nemen. 

g. Een speler wiens identiteit niet overeenkomt met het NIJB-paspoort, is niet gerechtigd aan de wedstrijd deel te 
nemen.

h . Een speler die weigert mee te werken aan een controle, is niet gerechtigd aan de wedstrijd deel te nemen. 

NB
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Indien een speler die op basis van lid g. of h. van de scheidsrechter heeft vernomen dat hij niet speelgerechtigd is, 
toch besluit aan de wedstrijd deel te nemen, dient de scheidsrechter daarin te berusten en van het incident melding 
te maken. Het betreffende sectiebestuur zal vervolgens indien nodig maatregelen treffen. 

TAKEN VAN EN TIPS VOOR  LINESMEN 

 Linesmen moeten als zij het ijs opgaan, vóór de wedstrijd en voor elke volgende periode, de 
scheidsrechter voor laten gaan. 

 Voor de wedstrijd begint, en na elke periode, moeten de linesmen de doelen controleren. 
 Linesmen moeten het aantal spelers in uniform tellen en enig verschil met het wedstrijdformulier 

onmiddellijk aan de scheidsrechter rapporteren.
 Linesmen moeten controleren of spelers de juiste uitrustingstukken dragen zoals vizier, masker en keel- 

en/of nek protector. Indien een of meerdere spelers niet voldoen aan de geldende regels in deze, dan 
zullen zij de scheidsrechter daar onmiddellijk van in kennis moeten stellen. 

 De linesmen moeten proberen om 1.5 tot 2 m. van de boarding te blijven, zodat ze spelers niet hinderen. 
 Linesmen moeten er voor zorgen dat ze bij een spelonderbreking niet meteen allebei als een haas 

achter de puck aangaan. Het ziet er niet alleen slecht uit, maar mogelijk missen ze daardoor opkomende 
irritaties of schermutselingen tussen de spelers. Motto: eerst de spelers, dan de puck. 

 Als het spel zich in de eindzone bevindt, dan moet de linesmen niet op de blauwe lijn of in het eindvak 
gaan staan. Ze moeten één stap van de blauwe lijn  in het neutrale vak staan. 

 Als een linesman moet stoppen of draaien, dan moet hij dit altijd doen met het gezicht naar het midden 
van het ijs gericht. 

 Linesmen moeten bedacht zijn op verdedigende spelers die het aanvalsvak in gaan, nadat bij een 
spelonderbreking een opstootje is ontstaan. Linesmen moeten in dan staat zijn om de scheidsrechter de 
juiste informatie te geven, als hij daar om vraagt. 

 Als een geblesseerde speler op het ijs door een teamofficial verzorgd wordt, dan moeten linesmen er 
voor zorgen dat ze het hele ijs en alle spelers in de gaten houden. 


