
Nederlandse IJshockey Bond  pagina 19 

7. IJsbaan en teams 

IJshockey wordt gespeeld op een ijsoppervlak van ongeveer 60 bij 30 meter . Het speelveld, dat afgeronde hoeken 
kent, wordt omgeven door een ‘boarding’ van 1.22 meter hoogte. 
Naast het speelveld bevinden zich aan één lange zijde 2 spelersbanken en aan de zijde daar tegenover 2 
strafbanken, die gescheiden worden door een ruimte voor wedstrijdofficials. Alle 4 de banken zijn voorzien van 
deurtjes, die van het ijs afdraaien. 
Op 4 meter afstand van de korte zijden bevinden zich de doellijnen, met in het midden daarvan de goal. Het 
ijsoppervlak tussen de doellijnen wordt in drie gelijke stukken verdeeld door 2 dertig cm brede blauwe lijnen. 
Vervolgens wordt het speelveld ook nog door een dertig cm brede rode lijn in 2 helften verdeeld. 
Het vak gevormd door een korte zijde van de boarding en een blauwe lijn heet het verdedigingsvak van het team, dat 
het in dat vak bevindende doel verdedigd. Voor de tegenstander is dit het aanvalsvak. Het gebied tussen de twee 
blauwe lijnen wordt als het neutrale vak bestempeld. 

              Spelersbank team A      Spelersbank team B  

            doellijn           blauwe   midden           blauwe           doellijn  
              lijn    lijn           lijn 

     Verdedigingsvak               Neutrale vak       Aanvalsvak  

           strafbank    officialbank   strafbank 
      Spelrichting                team A           team B

Een ijshockeyteam bestaat uit maximaal 20 spelers en 2 doelverdedigers. Zes spelers, die gedurende de gehele 
wedstrijd ongelimiteerd gewisseld mogen worden, bevinden zich op het ijs. Dit zijn: een doelverdediger, een linker 
verdediger (left defense), een rechterverdediger (right defense), een rechter vleugelspeler (right winger), een linker 
vleugelspeler (left winger) en een midvoor (center). 
Zowel gedurende het spel als bij spelonderbrekingen mogen spelers gewisseld worden. Scheidsrechter en linesmen 
zien toe op regelementaire spelerswissels. Van belang hierbij zijn:

 Niet meer dan 6 spelers per team op het ijs. 
 Snelle en aan tijdgebonden wissels. 
 Thuisteam heeft het laatste recht van wissel. 

Overtredingen tegen genoemde regel worden bestraft met een bench-minor penalty (twee minuten tijdstraf). 
Elk team beschikt over een aanvoerder (captain) en maximaal 2 assistenten (alternates). Alleen zij hebben het recht, 
als ze op het ijs staan, om met de scheidsrechter te communiceren. 
Maximaal 6 begeleiders (coach, verzorger, masseur, materiaalman, enz.) mogen zich gedurende de wedstrijd in of 
bij de spelersbank bevinden. 


