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24. Samenvatting spelregels  

Gedragspenalties
Algemeen
1. - Bench-minor: team-officials en spelers in of in omgeving spelers- of strafbank, maar niet op het ijs 

- Misconduct: op ijs of in omgeving spelers- of strafbank én speler is identificeerbaar 
2. - Allereerst: handel in de geest van de wedstrijd en houd rekening met de emoties van de wedstrijd en met de 

belangen die op het spel staan. 
- Als een speler protesteert of scheldt en indien gebaren niet voor publiek zichtbaar of commentaar niet voor 

publiek hoorbaar zijn, dan kun je vaak beter doen alsof je doof bent. Reageer in een dergelijk geval niet meteen 
in de vorm van een penalty, maar geef een waarschuwing en straf een volgende keer. Denk dat een dergelijke 
reactie vaak ook niet voor de scheidsrechter bedoeld is, maar dat de speler op die manier een stukje frustratie 
en emotie kwijt kan. 

- Alleen de captain of alternate-captain mag de scheidsrechter uitleg van interpretatie van de regels vragen (dus 
niet protesteren tegen een genomen beslissing).  

- Conversaties dienen tot een minimum beperkt te worden. Uitleg van (nieuwe) regels is niet toegestaan op het 
ijs.

- Indien er een alternate-captain op het ijs is, mag de captain niet van de spelersbank komen om uitleg 
betreffende de interpretatie van regels te vragen. Gaat uitleg vragen over in protesteren dan geef je een 
misconduct penalty

- Scheidsrechters dienen discussies met spelers en coaches te vermijden. Korte uitleg aan één speler is 
toegestaan, de voortgang van de wedstrijd mag echter niet vertraagd worden.
Belangrijk is om het stilgelegde spel zo snel mogelijk te hervatten. 

- Naast eerst de bovenstaande richtlijnen gehanteerd te hebben, heb je volgens het spelregelboek en 
spelregelinterpretaties  nog de volgende alternatieven. 

speler
Protest tegen scheidsrechter  misconduct 
Protest tegen scheidsrechter (captain of zijn vervanger 

die van de spelersbank komt)  misconduct 
Protest tegen scheidsrechter volharden  game misconduct 
Niet onmiddellijk naar strafbank  bench minor 
Obscene taal buiten ijs  bench minor 
Belemmeren wedstrijdofficial (buiten ijs)  bench minor 
Obscene taal   misconduct 
Puck buiten bereik scheidsrechter schieten  misconduct 
Uitrustingstukken buiten speelveld gooien  misconduct 
Met stick of ander voorwerp tegen boarding slaan  misconduct 
Niet onmiddellijk naar strafbank na vechtpartij  misconduct 
Gedrag om bij tegenstander overtreding uit te lokken  misconduct(na waarschuwing) 
Scheidsrechters gebied betreden   misconduct 
Lichamelijke aanval op  wedstrijdofficial  match penalty 
Doorgaan met vechtpartij na waarschuwing  dubbele minor, major + game misc. of
        match penalty 
Gooien van de stick buiten ijsoppervlak  game misc. 
Obscene gebaren  match penalty 
Volharden in wangedrag waar eerder misc.  is opgelegd  game misconduct 
Belachelijk maken wedstrijd  match penalty 
Spugen naar wedstrijdofficial, speler of teamoficial  match penalty 
Voorwerpen op het ijs gooien vanuit spelersbank  minor + game misc. of bench minor 

team-official
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Met stick of ander voorwerp tegen boarding slaan  bench minor
Obscene taal    bench minor 
Belemmeren wedstrijdofficial   bench minor 
Wangedrag   game misc. 
Vasthouden of slaan wedstrijdofficial  match penalty 
Belachelijk maken wedstrijd  match penalty 
Voorwerpen op het ijs gooien  bench minor + game misc. 
Spugen naar speler, teamofficial of wedstrijd official  match penalty 
Team official die zonder toestemming op het ijs komt  game misc. 

Stick-penalties 
Broken stick    minor 
Goalie die stick bij spelersbank ophaalt (spelonderbreking)  minor 
Aanval van achter tegen de boarding 
   speler kan zich niet beschermen    minor + misconduct of major + game  
        misc. of match penalty 
Aanval op het hoofd- of nekgebied    minor + misconduct of major + game
        misc. of match penalty 

Cross-check    minor of major + game misc. of  
         match penalty 
Cross-check met verwonding   major + game misc. of match penalty 
High sticks (zonder verwonding)   minor 
High sticks (met verwonding, ongelukje)   double minor  
High sticks (met verwonding, onzorgvuldigheid)  major + game misc. of match penalty 
Holding the stick   minor 
Hooking    minor, major + game misc. of match pen 
Hooking met verwonding    major + game misc. of match penalty 
Hooking bij een break away, buiten eigen verdedigingsvak   penalty shot 
Hooking bij een break away, doelman van het ijs  doelpunt toekennen 
Slashing    minor of major + game misc. of match
          penalty 
Slashing met verwonding   major + game misc. of match penalty 
Zwaaien met de stick in de richting van tegenstander 
tijdens een vechtpartij   major + game misc. of match 
Poging tot spearing of butt-ending   double minor + misc. 
Spearing of butt-ending   major + game misc. of match penalty 
Spearing of butt-ending (met verwonding)   match penalty 
Gooien met de stick of ander voorwerp  in de  
richting van de puck, in verdedigingsvak (speler of teamofficial)  penalty shot 
Gooien met de stick of ander voorwerp in de richting van de puck,
in een andere zone (door speler op het ijs)   minor 
Gooien met stick buiten speelveld   game misc. 
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Stick (of gedeelte) die opzettelijk door de goalie voor  
het doel wordt neergelegd en puck raakt de stick  doelpunt toekennen 
Tripping    minor of major + game misc. of match
          penalty 
Tripping met verwonding   major + game misc. of match penalty 
Tripping bij een break away, buiten eigen verdedigingsvak  penalty shot 
Tripping bij een break away, doelman van het ijs  doelpunt toekennen 

Penalties m.b.t. aanval op lichaam 
Niet toegestane actie met (mogelijke) verwonding  match penalty 
Niet toegestane actie met (mogelijke) verwonding

team- of wedstrijdofficial  match penalty 
Boarding    minor of major + game misc. of match
          penalty 
Boarding met verwonding   major penalty + game misc. of match  
           penalty   
Charging    minor of major + game misc. of match 
          penalty 
Charging met verwonding   major penalty + game misc. of match  
          penalty 
Checking from behind (zonder verwonding)   minor + misc. of major + game misc.  of
         match penalty 
Checking from behind (met verwonding)   match penalty 
Aanval van achter tegen de boarding speler kan zich
niet beschermen   minor + misc. of major + game misc. of  

      match penalty 
Onnodig lichamelijkcontact tegenstander na fluitsignaal  minor of major + game misc. 
Elbowing    minor of major + game misc. of

      match penalty 
Elbowing met verwonding   major + game misc. of match pen. 
Kneeiing    minor of major + game misc. of match
          penalty 
Kneeiing met verwonding   major + game misc. of match penalty 
Kopstoot of poging daartoe (opzet)   match penalty 
Onnodige ruwheid   minor of double minor of major + game
       misc.of match 
Holding    minor 
Vastgrijpen gezichtsmasker   minor of major + game misc. 
Aan de haren trekken   minor of major + game misc. 
Interference    minor 
Interference vanaf spelers- of strafbank   minor 
Interference door een speler of official niet legaal 

op het ijs, doelman van het ijs  doelpunt toekennen 
Interference (ook een gegooid of geschoten

voorwerp, in aanvalsvak)   penalty shot 
Interference met toeschouwer   match penalty 
Kicking    match penalty 
Tripping    minor, major + game misc. of match
          penalty 
Tripping met verwonding    major + game misc. of match penalty 
Tripping bij een break away, buiten eigen verdedigingsvak  penalty shot 
Tripping bij een break away, doelman van het ijs  doelpunt toekennen 
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Schermutselingen / vechtpartijen 
speler die vechtpartij begint    match 
speler die, na klap ontvangen te hebben, terugslaat   minor of double minor of major + game misc. 

of match 
onnodige ruwheid (roughing)    minor of double minor of major + game   
       misc. of match 
speler die buiten ijs in vechtpartij verwikkeld raakt   misconduct of game misc.of match  
           penalty 
speler die als eerste in vechtpartij komt    game misc. 
eerste speler die spelers- of strafbank verlaat,

gedurende een vechtpartij   double minor + game misc. 
overige spelers (max. 5) die spelers- of strafbank 

verlaten, gedurende vechtpartij   misconduct 
alle spelers die gedurende vechtpartij straf- of

spelersbank verlaten en een minor,  major  
 of misc. krijgen opgelegd (deze tellen voor max. 5)    game misc. 

voortijdig verlaten strafbank, bij vechtpartij    minor + game misc. 
uitschieten handschoenen bij vechtpartij    misconduct 

Toekennen penalty-shot
- Speler die in zijn doelgebied de puck oppakt of er op gaat liggen (van belang is waar de overtreding zijn oorsprong 

heeft).
- Hooking bij een break-away, buiten het eigen verdedigingsvak. 
- Interference (ook door een gegooid of geschoten voorwerp) bij een break-away. 
- Interference door een speler die niet legaal op het ijs is, bij break away. 
- Gooien van stick of ander voorwerp (door speler, goalie of teamofficial) in de richting van de puck in het 

verdedigingsvak. 

Toekennen doelpunt
- Speler die in zijn doelgebied de puck oppakt of er op gaat liggen als doelman ijs verlaten heeft 

(van belang is waar de overtreding zijn oorsprong heeft). 
- Hooking bij een break-away, doelman van het ijs. 
- Interference door een speler of official, niet legaal op het ijs, doelman van het ijs. 
- Gooien met de stick of ander voorwerp in de richting van de puck in verdedigingsvak (speler of teamofficial). 
- Gooien met de stick of ander voorwerp in de richting van de puck of degene die puck onder controle heeft (door 

speler op het ijs), als doelman van het ijs is wanneer de puck buiten het verdedigingsvak is van het aanvallende 
team.

- Gooien met de stick of ander voorwerp in de richting van de puck of degene die puck onder controle heeft (vanuit 
bank en speler of teamofficial te identificeren), als doelman van het ijs is wanneer de puck buiten het 
verdedigingsvak is van het aanvallende team:  Ook game misc. geven. 

- Stick (of gedeelte) die opzettelijk door de goalie voor het doel wordt neergelegd en de puck raakt de stick. 

Puck met hand en/of voetspelen
- Iedere speler die zijn hand om de puck sluit krijgt een minor penalty. 
- Iedere speler die zijn hand in de goal-crease om de puck sluit krijgt een penalty shot tegen. 
- Is in dit laatste geval de goalie van het ijs, dan wordt een doelpunt toegekend. 
- Goalie die opzettelijk puck onder lichaam houdt, of puck tegen doel of boarding houdt, terwijl zijn lichaam buiten 

de goal-crease is en de puck zich achter de doellijn bevindt of goalie die deze overtreding voorbij de hash-marks 
maakt, krijgt een minor penalty opgelegd. 

- Goalie die puck langer dan 3 seconden vasthoudt met het doel de wedstrijd te vertragen, krijgt een minor penalty 
opgelegd.

- Goalie die de puck voorwaarts naar een teamgenoot gooit krijgt een minor penalty opgelegd. 
- Handpass in verdedigingsvak naar teamgenoot is toegestaan, mits deze teamgenoot de puck ontvangt voordat 

deze het verdedigingsvak verlaat. 
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- Indien deze handpass in een ander vak plaatsvindt, dan wordt spel onderbroken. 
- Speler die zijn hand om de puck sluit en onmiddellijk voor zich neerlegt, dan wordt spel onderbroken en geen 

penalty opgelegd.. 
- Speler die een pass van de tegenstander met de hand opvangt en zich daarvoor moet uitstrekken of die daarna 

een paar slagen met de schaatsen maakt krijgt wel een minor opgelegd. 
- Met de hand kan nooit gescoord worden (ook niet als deze via een tegenstander of scheidsrechter afketst). 
- Speler die in zijn doelgebied de puck oppakt of er op gaat liggen  (van belang is waar de overtreding zijn 

oorsprong heeft)  het niet in overtreding zijnde team krijgt een penalty shot toegekend. 
- Speler die in zijn doelgebied de puck oppakt of er op gaat liggen als doelman ijs verlaten heeft van belang is waar 

de overtreding zijn oorsprong heeft)  het niet in overtreding zijnde team krijgt een doelpunt toegekend. 
- Mits geen schoppende beweging wordt gemaakt, is elk doelpunt dat met schaats gescoord wordt, een geldig 

doelpunt.

Oponthoud wedstrijd
in orde brengen uitrusting     minor 
doelman of speler die vanuit zijn verdedigingsvak puck  
direct buiten speelveld schiet (behalve als er geen plexiglas is) minor 
speler die opzettelijk puck buiten speelveld brengt   minor 
team dat na doelpunt meer dan één lijnwisseling doet   bench minor 
doel opzettelijk van de plaats brengen    minor of pen.shot (laatste 2 min. +
            eventuele verlenging)  
niet juiste aantal spelers opijs (na waarschuwing)   bench minor 
wedstrijdvertraging: puck achter eigen doel brengen    face off, minor bij herhaling in zelfde periode 
freezing the puck, tenzij door tegenstander gedwongen   minor 
wedstrijdvertraging: puck terug in verdedigingsvak   face off 
na pauze niet tijdig op ijs verschijnen    bench minor 
Face offs 

niet juiste positie      center verwijderen 
na verwijderen niet juiste positie vervanger   bench minor 
fysiek contact       minor 
winger te vroeg in face-off cirkel    center verwijderen 
na verwijderen weer te vroeg inschaatsen    bench minor 

Opzettelijk puck onder lichaam houden    minor of penalty shot in goal-crease 
Goalie die opzettelijk puck onder lichaam houdt, of puck  

tegen doel of boarding houdt, terwijl zijn lichaam  
buiten de goal-crease is en de puck zich achter
de doellijn bevindt of goalie die deze overtreding 
voorbij de hash-marks maakt    minor 

Voortijdig verlaten strafbank (conto speler)    minor 
Doelman die opzettelijk de puck op het doelnet legt 
(met doel wedstrijd te onderbreken)    minor 
Team, op het ijs, dat weigert spel te beginnen    bench minor, na 30 sec. opnieuw  bench 

minor. Bij herhaling wedstrijd staken 
Team, in kleedkamer, dat weigert spel te beginnen    bench minor, na 2 minuten wedstrijd staken 
Niet voldoen aan voorzorgsmaatregelen inzake “bloed”   minor  (delaying the game) 
Too many men on the ice     bench minor of pen.shot  

   (laatste 2 min. + overtime) 
Niet legale uitrusting (incl. verwijderde palm uit handschoen)  1e maal waarschuwen, daarna
             misconduct 
Beschermende uitrusting niet onder kleding    misconduct (na  waarschuwing) 
Dragen gevaarlijke uitrusting     misconduct (na waarschuwing) 
Niet correct dragen helm/vizier    misconduct (na waarschuwing) 
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Gooien van stick of voorwerp
- Van buiten het ijs gooien van stick of  voorwerp of stick op het ijs:

*  speler die bekend is: minor + game misc. 
*  teamofficial: bench minor + game misc. 
*  niet identificeerbare persoon in omgeving spelersbank (behorende tot team): bench minor 

Indien de stick of het voorwerp richting puck, of degene die de puck onder controle heeft, wordt geworpen, dan wordt 
de minor penalty vervangen door een penalty shot, indien de overtreding in het verdedigingsvak van de overtreder 
plaats vond. 

- Speler of teamofficial die opzettelijk voorwerp of (gedeelte van) stick in de richting van de puck in het 
verdedigingsvak gooit: penalty shot. 

- Idem, als doelman ijs verlaten heeft, en door de actie kan geen gericht schot op doel worden gegeven: doelpunt 
toekennen.

- Speler of teamofficial die voorwerp of (gedeelte van) stick in de richting van de puck  gooit (niet in 
verdedigingsvak): minor penalty 

In de drie bovenstaande situaties komt hier in het geval van een teamofficial een game misconduct bij. 

- (Gedeelte) Van stick die binnen naar  buiten ijsoppervlakte gegooid wordt: game misc. 


