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IJshockey - lichaamsaccentuerend en snel

De regels voor jouw spel staan aan het einde van je bouwhandlei-
ding. Bij het echte ijshockeyspel, zijn er veel ingewikkelde spelre-
gels en straffen voor oneerlijke en wreed spel. 

Ben je bekend met ijshockey?
-> Vul de volgende woorden in op de lege plaatsen:

 IJsoppervlak, doel van de tegenstander, puck, vijf, band, stick, 3 x 20, goalie, 60 x 30, schaats

IJshockey is een teamsport met                     spelers in het veld en een .

De reguliere speeltijd bedraagt       minuten. Deze wordt 
echter altijd aanzienlijk overschreden, omdat bij alle spelonder-
brekingen de tijd wordt gestopt.

Er wordt gespeel met een   , een platte schijf. Deze 
wordt gespeeld met een   of met de . 
De spelers hebben beschermende kleding aan, om letsel te verko-
men.

Het speelveld is een ca.   m breed  ,
de hoeken zijn afgerond, aan de rand loopt een  .

Het doel van het spel is om de puck in het  
te slaan.

IJshockey werd uitgevonden door Britse soldaten, die in 1856 in 
Canada leerden schaatsen. Toen ze zich begonnen te vervelen met 
alleen bochten en achtjes te rijden, kwamen ze op het idee, met 
een stok en bal te spelen. In 1875 werd in Montreal, het eerste 
echte ijshockeyspel gehouden.

-> De vakbegrippen zijn daarom bijna allemaal in Engels, wijs ze toe!

-> Onder http://nl.wikipedia.org/wiki/IJshockey vindt je de regels uitgebreid omschreven.
Lees ze na!

Bully Time-Out voor teambespreking.
Strafschop Face-Off start het spel na een onderbreking.
Ongeoorloofd lange afstand schot Power-Play is wanneer een team zich sterker voelt.
Meerderheidspel Penalty-Shot is hetzelfde als een elfmeter.
Off-side Icing verhinderd, dat men van overal goals schiet.
Time-out Off-side bestaat ook bij voetbal.
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