
BIJLAGE 7 - CHECKLIST STRAFFEN 
 
 
Komt de straf op de klok? 
Ja : - Teamstraffen 

• 2 en 5 min. straffen die niet tegen elkaar worden weggestreept. 

• Bij een Match Penalty 5 min. (25 min. op het wedstrijdformulier). 
Nee : - Persoonlijke straffen 

• 10 min. Misconduct 

• 20 min. Game Misconduct 

• Tegen elkaar weggestreepte straffen 
 
Moet ik wegstrepen wanneer beide teams op hetzelfde tijdstip straffen krijgen? 
Ja : - 5 tegen 4, 5 tegen 3, 4 tegen 4, 4 tegen 3  
   - één van beide teams meer dan één 2 min. 
   - het betreft 5 min. straffen. 
Nee : 5 tegen 5 en Team A 2 min, Team B 2 min.   
 
Hoe streep ik weg? 
1. Tel alle gelijke straffen ( 2 en 5 min.) bij elkaar op. 
2. Trek de totalen van elkaar af. 
3. Het verschil komt op de klok. 
4. Voorkom, indien mogelijk, dat er een vervangende speler in de strafbank plaats 

moet nemen. 
5. Laat, indien mogelijk, zoveel mogelijk spelers op het ijs staan.  
 
Automatische andere/extra straf? 
Tweede 5 min.* : toevoegen 20 min. Game Misconduct  
Tweede 10 min. Misconduct : wordt 20 min. Game Misconduct 
 

* Komt alleen in de ere- en eerste divisie voor. In alle andere divisies moet bij de eerste 5 min. 

(onafhankelijk van de overtreding) automatisch een 20 min. Game Misconduct worden toegevoegd. 
 
Welke straf eindigt bij gescoorde (powerplay) goal? 
- Er moet sprake zijn van een numerieke minderheid (5-4, 5-3 of 4-3). 
- In principe eerste lopende 2 min. 
- 5 min., Match Penalty, persoonlijke straf eindigt nooit. 
 
Moet er een extra/vervangende speler in de strafbank plaats nemen? 
Ja : - Speler wordt bestraft met 2 + 10 min. → extra speler voor de 2 min. 
   - Na wegstrepen blijft voor een speler een teamstraf en een persoonlijke 

straf over → extra speler voor de teamstraf. 
    LET OP! - Teamstraf gaat eerst in. 
   - 5 + 20 min. → vervangende speler voor de 5 min. 
   - Match Penalty → vervangende speler (5 min.). 
   - Goalie 2 of 10 min. → 1 vervangende speler voor de 2 min. 
   - Goalie 2 en 10 min. → 1 vervangende speler voor de 2 min. 
    en 1 vervangende speler voor de 10 min. 
Nee : - Weggestreepte 5 min. 


