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22. Melden van straffen  
Een aantal straffen en incidenten moeten na de wedstrijd, en na vermelding op het wedstrijdformulier, alsnog 
gerapporteerd worden de NIJB.
Het gaat hier om de volgende zaken: 

 Match penalties, als de scheidsrechter van mening is dat de regeling m.b.t. standaardafdoening straffen 
niet voldoende is. 

 Game misconduct penalties, als de scheidsrechter van mening is dat de regeling m.b.t. 
standaardafdoening straffen niet voldoende is. 

 Elk verbaal of fysiek geweld gebruikt tegen scheidsrechter of linesman die van de kleedkamer naar het 
ijs gaan of omgekeerd. 

 Alle problemen aangaande veiligheid en bescherming van de scheidsrechter en linesmen. 
 Alle incidenten die zich gedurende de warm-up periode hebben voorgedaan en door de scheidsrechter 

zijn waargenomen, of die door de off-ice officials of eventuele stand-by referee zijn waargenomen. 
 Alle problemen of incidenten die zich na de wedstrijd hebben voorgedaan. 

HOE RAPPORTEER JE AAN DE NIJB? 

Bij rapportage van bovengenoemde straffen of incidenten dienen een aantal procedures in acht te worden genomen: 

 Scheidsrechters dienen het bovengenoemde te rapporteren bij het bondsbureau van de NIJB middels 
email (rapport@nijb.nl) of fax (079-3305050). Een kopie van het rapport dient ook aan de voorzitter van 
de scheidsrechterscommissie te worden gezonden. 
Van wedstrijden, gespeeld op vrijdag, zaterdag of zondag, dient de melding uiterlijk op de 
daaropvolgende maandag voor 14.00 uur op het bondsbureau aanwezig te zijn. Van op andere dagen in 
de week gespeelde wedstrijden, moet de melding uiterlijk de volgende dag om 14.00 uur op het 
bondsbureau aanwezig te zijn. 

 Voor match penalties en game misconduct penalties geldt de volgende restrictie:  
indien de scheidsrechter van mening is dat de opgelegde penalty kan worden afgedaan volgens het 
systeem van de zogenaamde standaardstrafafdoening, dan hoeft geen rapport te worden opgemaakt. 
Standaardstrafafdoening: 

- 3e game misconduct = één wedstrijd schorsing 
- Match penalty =  2 wedstrijden schorsing 

 Indien in één wedstrijd meer dan twee match en/of  game misconduct penalties zijn gevallen dient 
meteen na de wedstrijd (uiterlijk de dag erna) ook de scheidsrechterscommissie telefonisch te worden 
geïnformeerd. Hetzelfde is van toepassing als scheidsrechter of linesmen verbaal of fysiek worden 
belaagd.
Voor wedstrijden in ERE-divisie en Eerste Divisie dienen deze meldingen te worden gedaan aan de 
voorzitter van de scheidsrechterscommissie en voor de overige divisies bij degene die de 
wedstrijdaanwijzingen verzorgt (zie voor adressen hoofdstuk 25) 
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TIPS EN AANWIJZINGEN VOOR HET MAKEN VAN EEN RAPPORT 

 Als je niet (helemaal) weet hoe je een rapport op moet maken, neem dan contact op met je lokale 
supervisor of met een lid van de scheidsrechterscommissie. Na het aanhoren van je mondelinge 
rapportage aan hun, kunnen zij je behulpzaam zijn bij het op de correcte wijze invullen van het formulier. 
In geval van fysieke belaging, doorloop je altijd de hierboven genoemde procedure. 

 Baseer je rapport op feiten. 
(Bijv. vermeld waar en hoe een speler door de tegenstander werd geschopt en of deze speler daarna 
nog aan de wedstrijd heeft deelgenomen. Het is niet relevant om aan te geven dat jij denkt dat de 
getroffen speler nooit meer kan lopen. Dat laatste is een medische conclusie en niet aan een 
scheidsrechter om daar een oordeel over te geven.) 
Houdt je  aan de procedures “HOE RAPPORTEER JE AAN DE NIJB?” 
Ga nooit in discussie, met wie dan ook, over hoe je denkt over de straf of schorsing, die de speler 
eventueel door de tuchtcommissie krijgt opgelegd. 
Schrijf het rapport, terwijl je een en ander nog helder voor de geest staat. Er zijn situaties waar je beter 
een tijdje kunt wachten met het schrijven van een rapport. Het betreft dan voornamelijk zaken waarbij de 
scheidsrechter verbaal of fysiek belaagd is of waarbij een scheidsrechter zich mogelijk door emoties laat 
meeslepen.  
Zorg ervoor dat je rapport in een duidelijk leesbaar handschrift wordt opgemaakt. 
Maak een volledig rapport. Geef niet enkel aan welke straf je hebt gegeven, maar ook waarvoor je deze 
gegeven hebt en in welke omstandigheden de overtreding werd begaan. Van belang is ook dat je 
aangeeft wie van de scheidsrechter of linesmen de overtreding hebben gezien en waar zij en de 
relevante spelers zich ten tijde van de overtreding op het ijs bevonden. 
Bewaar een kopie van het rapport voor jezelf. 
Wordt je als getuige opgeroepen voor de tuchtcommissie, sluit dan voor je naar de zitting gaat, je 
verhaal nogmaals kort met je collega scheidsrechters van de betreffende wedstrijd. Lees je rapport van 
te voren nog eens door en verander niet van gedachten. Houdt je bij wat je in je rapport hebt vermeld. 


