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Toets spelregelkennis veldvoetbal,  
  
Elke week komen er 10 vragen m.b.t. tot jullie spelregelkennis in het krantje. 
De antwoorden van de afgelopen week worden de week er op gepubliceerd. 
Ik hoop dat een ieder hier plezier aan beleeft en dat een ieder de scheidsrechters beter gaat 
begrijpen bij zijn beslissingen. 
 
1/ Op het moment dat een speler binnen het speelveld voorbij komt lopen, gooit een gewisselde 
speler van de tegenpartij vanaf de bank een bidon naar deze speler. 
Hoe hervat de scheidsrechter het spel nadat hij dit heeft onderbroken en de gewisselde speler een 
rode kaart heeft getoond. 
A/ met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. 
B/ met een indirecte vrije schop op de plaats waar de speler werd geraakt. 
C/ met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. 
D/ met een directe vrije schop op de plaats waar de speler werd geraakt. 
 
2/ De scheidsrechter onderbreekt het spel omdat hij zag dat een verdediger het speelveld verliet 
en één van de wisselspelers van de tegenpartij (die aan het warm lopen waren) in het gezicht 
spuwde. Hoe zal de scheidsrechternu moeten handelen ? 
A/ Hij toont de verdediger een gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal nabij de 
zijlijn. 
B/ Hij toont de verdediger een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop 
voor de tegenpartij nabij de zijlijn. 
C/ Hij toont de verdediger een rode kaart en laat het spel hervatten met een directe vrije schop voor 
de tegenpartij op de zijlijn het dichts bij de plaats waar de overtreding plaatsvond. 
D/ Hij toont de verdediger een rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats 
waar de bal was toen het spel werd onderbroken. 
 
3/ Nadat de scheidsrechter het teken voor het nemen van een strafschop heeft gegeven maakt de 
nemer bij de afronding van zijn aanloop een schijnbeweging en hij trapt de bal vervolgens in het 
doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen. 
A/ Hij laat een aftrap nemen na een geldig doelpunt. 
B/ Hij laat de strafschop overnemen. 
C/ Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de 
tegenpartij vanaf de plaats van de overtreding en toont een gele kaart aan de nemer. 
D/ Hij keurt het doelpunt af en hervat het spel met een scheidsrechtersbal vanaf de plaats van de 
overtreding. 
 
4/ In welke van de volgende situaties dient het spel er worden hervat met een indirecte vrije 
schop? 
A/ Te hoog trappen op het moment dat een tegenstander de bal wil koppen en waarbij de 
tegenstander wordt geraakt. 
B/ een tegenstander duwen. 
C/ een tegenstander proberen te laten struikelen. 
D/ Spelen op gevaarlijke wijze. 
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5/ Tijdens een strafschoppenserie stuit de bal uit een strafschop via de lat vóór de doellijn op de 
grond en gaat dan alsnog in het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen? 
A/ Doelpunt afkeuren en de strafschop laten overnemen, want de strafschop is niet rechtstreeks in 
het doel geschoten. 
B/ Doelpunt afkeuren en de strafschop laten overnemen, want de strafschop heeft zijn uitwerking 
gehad op het moment dat de bal tegen de lat komt. 
C/ Doelpunt afkeuren en de strafschop laten overnemen, want de strafschop heeft zijn uitwerking 
gehad op het moment dat de bal vóór de doellijn op de grond komt. 
D/ Doelpunt. 
 
6/ De assistent-scheidsrechter steekt zijn vlag omhoog om aan te geven dat de bal de zijlijn geheel 
gepasseerd heeft. Voordat de scheidsrechter echter kan affluiten, ziet de scheidsrechter dat een 
verdediger binnen zijn strafschopgebied een tegenstander slaat. 
Wat moet de beslissing van de scheidsrechter zijn? 
A/ de scheidsrechter toont de verdediger een rode kaart en hervat het spel met een inworp. 
B/ De scheidsrechter toont de verdediger een rode kaart en hervat het spel met een strafschop. 
C/ De scheidsrechter toont de verdediger een gele kaart en hervat het spel met een strafschop. 
D/ De scheidsrechter toont de verdediger een gele kaart en hervat het spel met een inworp. 
 
7/ In welke van de volgende situaties dient het spel te worden hervat met een directe vrije schop 
(of strafschop) als de overtreding wordt begaan door een veldspeler?  
A/ Een tegenstander in diens loop belemmeren. 
B/ Spelen op gevaarlijke wijze zonder daarbij de tegenstander te raken. 
C/ Een speler verlaat het speelveld tijdens het spel om een wisselspeler van de tegenpartij een klap 
te geven. 
D/ de assistent-scheidsrechter beledigen. 
 
8/ De bal gaat over de zijlijn bij de middenlijn aan de zijde van de dag-outs. Partij A wil nu wisselen. 
De te vervangen speler verlaat het spel achter een doel en de wisselspeler blijft buiten het 
speelveld staan en wil meteen de inworp nemen. Mag hij dit doen? 
A/ Ja, want de coach heeft de wissel aangekondigd en de uitrusting van de wisselspeler goedgekeurd. 
B/ Ja, want de te vervangen speler heeft het speelveld conform de regels verlaten. 
C/ Nee, want zowel de te vervangen speler als de wisselspeler moeten via de middenlijn wisselen. 
D/ Nee want de wissel was nog niet compleet aangezien de wisselspeler het veld nog niet betreden 
heeft en dan mag de wisselspeler het spel niet hervatten met een inworp. 
 
9/ Op slag van rust wordt een doelpunt gescoord. De scheidsrechter kent het doelpunt toe, maar in 
plaats van nog te laten aftrappen fluit hij onmiddellijk af voor de rust. Terwijl iedereen nog op het 
speelveld is, krijgt de scheidsrechter van zijn assistent te verstaan dat het doelpunt door de 
aanvaller met de hand is gescoord. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen als hij het advies van 
de assistent-scheidsrechter overneem? 
A/ Hij annuleert het doelpunt en laat de spelers gaan rusten. 
B/ Hij annuleert het doelpunt, toont de aanvaller een gele kaart en laat de spelers gaan rusten. 
C/ Hij annuleert het doelpunt, toont de aanvaller een gele kaart en laat een directe vrije schop 
nemen op de plaats waar ‘hands’ was gemaakt. Onmiddellijk hierna fluit hij af voor de rust. 
D/ Hij kent een doelpunt toe, want hij had gefloten voor de rust. 
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10/ Op het moment dat een aanvaller ter hoogte van de doellijn de bal in het verlaten doel van de 
tegenpartij wil koppen, trapt een tegenstander de bal met een te hoog geheven been voor zijn 
hoofd weg zonder daarbij de tegenstander te raken. Wat moet de scheidsrechter beslissen. 
A/ Hij kent een indirecte vrije schop toe wegens het spelen op gevaarlijke wijze. 
B/ Hij toont de te hoog trappende speler een gele kaart wegens het spelen op gevaarlijke wijze en 
kent een indirecte vrije schop toe. 
C/ Hij toont de te hoog trappende speler een gele kaart wegens het spelen op gevaarlijke wijze en 
kent een strafschop toe. 
D/ Hij toont de te hoog trappende speler een rode kaart wegens het spelen op gevaarlijke wijze en 
het daarmee voorkomen van een duidelijke scoringskans en kent een indirecte vrije schop toe. 
Succes en tot volgende week. 
 
De scheids. 
 
 
Volgende week de antwoorden en tien nieuwe vragen. 


