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9. Positie linesmen 

Natuurlijk is het belangrijk dat de linesmen (en uiteraard ook de scheidsrechter) de juiste waarnemingen doet , deze 
op de ware merites beoordeelt en vervolgens conform de spelregels, de instructies en in de geest van de sportiviteit , 
handelend optreedt. 
Wat de scheidsrechters kan helpen bij deze vaak moeilijke taak, is op die plek op het ijs staan (=positie), waar de 
beste waarnemingen te doen zijn. In dit hoofdstuk leg ik uit wat (theoretisch) gezien de beste positie voor linesmen 
is.
De meeste face-offs (=inworpen) worden door de linesmen uitgevoerd. De linesman die de face-off neemt, is ook de 
persoon die de puck ophaalt na een spelonderbreking. Bij een spelonderbreking is het de eerste 
verantwoordelijkheid van de linesman om de op het ijs aanwezige spelers in de gaten en onder controle te houden. 
Als twee of meerdere spelers met elkaar staan te praten of elkaar staan uit te dagen, zullen de linesmen er zich 
bewust van moeten zijn, dat er problemen zijn of zullen kunnen ontstaan. De linesmen zullen dan snel ter plaatse 
moeten zijn en tussen de spelers in gaan staan om erger te voorkomen. Als overduidelijk is dat er geen problemen 
(kunnen) ontstaan, dan moet één van de linesmen naar die plaats schaatsen waar de face-off genomen moet gaan 
worden. De andere linesman haalt de puck op en neemt vervolgens de face-off. 

POSITIE TIJDENS HET SPEL 

 De beide linesmen moeten altijd op die plek  staan, zodat zij het spel goed kunnen volgen. 
 De linesmen moeten bij hun blauwe lijn (of zelfs enigszins in het aanvalsvak) gaan staan op een 

zodanige manier dat ze een onbelemmerd zicht op de blauwe lijn hebben, als het spel zich rond de 
blauwe lijn begeeft en de puck mogelijkerwijze het aanvalsvak in gaat. We spreken in dit geval over: 
“Het lijnenwerk”. 
Ga nooit wijdbeens over de blauwe lijn heen staan, zodat één been zich in het neutrale vak en het 
andere been zich in het aanvalsvak bevindt. 

 Het werkgebied van de linesmen bevindt zich van blauwe lijn tot ongeveer halverwege de andere 
blauwe lijn en de rode middenlijn (zie figuur 9.1) 

figuur 9.1 
 De achterste linesman (degene die het verst van het spel verwijderd is) moet er voor zorgen dat hij 

minimaal op gelijke hoogte blijft met de meest vooruitgeschoven speler ( ook wel de “hoge speler” 
genoemd) van het team dat in zijn verdedigingsvak de puck terug verovert en weer aanvallend team 
wordt.

Let op: 
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- Bij het 3 man-systeem zal de achterste linesman zich dus altijd ter hoogte van de eventueel aanwezige hoge speler moeten 
bevinden, dus ook als het betreffende team nog niet in puck bezit is m.a.w. nog de verdedigende partij is. 

- Bij het 2 man-systeem zal de achterste linesman dit niet kunnen doen omdat hij als achterste man de blauwe lijn moet 
bewaken. Hij kan pas hierop reageren zodra het verdedigende team weer aanvallend team wordt en zal dus zo snel 
mogelijk hierop moeten anticiperen. 

 Als het spel      zich in de eindzone bevindt, dan moet de voorste linesman  zich een stap (streek) van 
de blauwe lijn (in het neutrale vak) bevinden, terwijl de andere linesman  zich aan de andere kant van 
de ijsbaan, halverwege diezelfde blauwe lijn en de rode middenlijn moet bevinden (zie figuur 9.2) 

figuur 9.2 

Als het verdedigende team in zijn eigen verdedigingsvak in het bezit van de puck komt , moet de 
linesman  hierop anticiperen door een positie in te nemen zoals in figuur 9.3 wordt weergegeven. 
Hierdoor worden door de linesmen  en  beide blauwe lijnen onder controle gehouden. 

figuur 9.3 
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 Het spel verplaatst zich naar de andere speelhelft. Een of meerdere aanvallende spelers blijven achter 
in het verdedigingsvak van de tegenstander. Het is nu de taak van linesman  én om toezicht te 
houden op deze speler(s) én om weer op tijd op de blauwe lijn te zijn als het spel weer van richting 
veranderd. Nadat de puck de blauwe lijn gepasseerd heeft moet linesman  zijn positie bij de blauwe 
lijn in het neutrale vak weer innemen (zie figuur 9.4). 

figuur 9.4 
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 Als de puck in de buurt van de blauwe lijn komt, dan moet linesman  zich bij zijn blauwe lijn bevinden., 
terwijl linesman  op moet schaatsen om positie te kiezen tussen de rode middenlijn en blauwe lijn (zie 
figuur 9.5). 

figuur 9.5 

 Beide linesmen moeten zich ten allen tijden bij de blauwe lijn op de juiste positie bevinden. En wel vóór 
dat de puck de blauwe lijn passeert, zodat correct gehandeld kan worden bij een mogelijke offside 
situatie.

 Als de puck uit de eindzone komt, dan geldt met betrekking tot de positie van de linesmen dat deze 
tegengesteld is. 

POSITIE BIJ EEN FACE-OFF 

 Een face-off wordt genomen door de linesman die de puck heeft opgehaald. 
 De linesman, die de face-off niet neemt, moet de blauwe lijn bewaken voor zijn collega die de face-off 

neemt.
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 Als de referee (= hoofdscheidsrechter) een face-off neemt op het midden van het ijs, dan nemen beide 
linesmen een positie in schuin tegenover elkaar langs de lange zijde van de ijsbaan, één stap (streek) 
verwijderd van de blauwe lijn én in het neutrale vak (zie figuur 9.6). 

figuur 9.6 

 Bij een face-off inde buurt van de blauwe lijn of op de face-off stip in het neutrale vak, moet linesman 
het spel volgen en de aanvallende blauwe lijn (= lijn waar het spel naar toe gaat) bewaken, terwijl  zijn 
positie inneemt als achterste linesman tussen blauwe lijn en rode middenlijn (zie figuur 9.7). 

figuur 9.7 

 Nadat een doelpunt is gescoord, moet de linesman aan de kant van de spelersbank positie kiezen voor 
de bank van het “happy team” (= team dat zojuist gescoord heeft). 
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 Bij elke andere face-off in het neutrale vak nemen de linesmen een positie in recht tegenover elkaar. 
Linesman  is verantwoordelijk voor de lijnen in geval linesman wordt opgehouden door spelers. In 
principe gaat linesman  met de richting van de puck mee en neemt linesman  de eerdergenoemde 
positie in (zie figuur 9.8). 

figuur 9.8 

 Bij een face-off op een face-off stip in één van de eindzones neemt linesman  een positie in in het 
neutrale vak, een stap verwijderd van de blauwe lijn en schuin tegenover zijn collega-linesman. Wordt 
het uitzicht van linesman  door spelers achter  door andere spelers belemmerd, dan kan  wat 
naar voor komen (van de boarding af) om een beter uitzicht te krijgen. Als een niet face-off nemende 
speler niet conform de spelregels handelt (te vroeg inschaatsen, belemmeren tegenstander, niet op de 
juiste plek staan, enz. – “encroachement” geheten), dan moet  affluiten en zijn collega linesman 
aangeven welk van de teams de overtreding beging. Linesman  moet dan de face-off nemende speler 
uit de face-off verwijderen en vervangen door een medespeler. 
Een tweede “encroachement”-overtreding moet niet door de linesmen, maar door de scheidsrechter 
worden afgehandeld. 
Nadat de puck op het ijs is gekomen, kiest  zijn positie bij de blauwe lijn en blijft daar terwijl linesman 

, die achterwaarts uit de face-off is weggeschaatst – richting boarding – vervolgens zijn positie kiest 
tussen blauwe lijn en rode middenlijn (zie figuur 9.9). 
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figuur 9.9 

 De linesmen zullen als TEAM moeten werken, altijd weten wat er gaande is op het ijs, en altijd weten 
waar hun collega linesman zich bevindt. Voortdurend OOGCONTACT is van wezenlijk belang. 

 De linesmen moeten er altijd op voorbereid zijn om elkaars lijn over te nemen in geval de collega 
linesman onderuit gaat of door spelers wordt opgehouden. 

 Ook moeten linesmen er op voorbereid zijn om de (hoofd-)scheidsrechter dekking te geven in het geval 
hij onderuit gaat, door spelers belemmerd wordt of bij een snelle uitbraak. 
Gebeurt dit, dan gaat de linesman mee het eindvak in en neemt een positie in zoals dat voor een (hoofd-
)scheidsrechter gebruikelijk is (zie hoofdstuk 15 voor meer informatie in deze). Hij blijft in deze positie 
totdat de scheidsrechter weer in staat is de voor hem juiste positie in te nemen. 

 Beide linesmen, zullen samen met de referee een TEAM moeten vormen en als zodanig de wedstrijd 
totaal onder controle te hebben en te houden. 

VEEL VOORKOMENDE FOUTEN EN TIPS 

Een veel voorkomende fout van linesman bij een spelonderbreking bij het doel is dat ze te laat of te langzaam op het 
fluitsignaal van de referee reageren of dat ze gefocust zijn op het ophalen van de puck. 
Anticipeer op het fluitsignaal en schaats onmiddellijk en snel naar het gebied bij het doel of het gebied waar zich 
meerdere spelers bij elkaar bevinden, zodat mogelijke opstootjes voorkomen kunnen worden of in de kiem gesmoord 
kunnen worden. De puck kan later worden opgehaald. 

Motto: Eerst de spelers, dan de puck! 


