
Toets spelregelkennis veldvoetbal, deel 2 
Elke week komen er 10 vragen m.b.t. tot jullie spelregelkennis . 
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.  
 
Om misverstanden te voorkomen, deze spelregelvragen komen vanuit de K.N.V.B.  
Antwoorden 1 t/m 10: 1/D 2/C 3/C 4/D 5/D 6/A 7/C 8/D 9/B 10/D 
 
Volgende opgave 11 t/m 20: 
 
11/ Kort voor de aftrap merkt de 4e official dat er een op het wedstrijdformulier vermelde 
wisselspeler op het speelveld staat in plaats van een op het wedstrijdformulier vermelde speler, 
zonder dat dit aan de arbitrage is gemeld. De 4e official informeert de scheidsrechter via de 
headset. Wat moet de scheidsrechter nu doen? 
A/ Hij moet de betrokken wisselspeler gewoon mee laten doen en dit voorval achteraf melden aan 
de K.N.V.B. Het aantal wisselspelers wordt verminderd met één. 
B/ Hij moet de betrokken wisselspeler gewoon mee laten doen en dit voorval achteraf melden aan de 
K.N.V.B. Het aantal wisselspelers wordt niet verminderd. 
C/ Hij moet de wisselspeler verbieden mee te doen en dit voorval achteraf melden aan de K.N.V.B.  
D/ Hij moet de wisselspeler naar de kant verwijzen en hem pas laten deelnemen aan het spel bij de 
eerstvolgende onderbreking na de aftrap. Achteraf meldt hij dit aan de K.N.V.B. 
 
12/ Op slag van rust wordt er gescoord. De scheidsrechter kent het doelpunt toe en fluit 
onmiddellijk af voor de rust. In de catacomben wordt de scheidsrechter er door de assistent-
scheidsrechter op geattendeerd dat het doelpunt door de aanvaller opzettelijk met de hand is 
gescoord. Wat moet de scheidsrechter doen als hij het advies van de assistent-scheidsrechter 
honoreert? 
A/ Het doelpunt annuleren. 
B/ Het doelpunt annuleren en de aanvaller een gele kaart tonen. 
C/ Hij moet het doelpunt toch toekennen omdat het rustsignaal al was gegeven voordat de assistent-
scheidsrechter advies uitbracht en omdat hij, na het rustsignaal, het speelveld heeft verlaten. 
D/ Hij moet het doelpunt toch toekennen omdat het rustsignaal al was gegeven voordat de assistent-
scheidsrechter advies uitbracht, maar hij moet dit voorval wél melden aan de K.N.V.B. 
 
13/ Wat moet de scheidsrechter doen als hij heeft gefloten omdat een gewisselde speler vanaf de 
bank een voorwerp heeft gegooid naar een speler die binnen het speelveld liep en nadat hij deze 
gewisselde speler de rode kaart heeft getoond? 
A/ Hij hervat het spel met een scheidsrechtersbal vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd 
onderbroken. 
B/ Hij hervat het spel met een scheidsrechtersbal vanaf de plaats waar de speler werd geraakt of 
geraakt zou zijn. 
C/ Hij laat het spel hervatten met een directe vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar de 
speler geraakt werd of geraakt zou worden. 
D/ Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar 
de speler werd geraakt of geraakt zou zijn. 
 
 
 
 
 



14/ Logo’s en Emblemen. Wat staat daar over vermeld in de regels? Welke van deze 4 antwoorden 
is het juiste? 
A/ Logo’s en emblemen van clubs en bonden zijn geoorloofd in de ruimte van het doelnet en vanaf 1 
m van de doel- of zijlijnen in de rust van de wedstrijd. 
B/ Logo’s en emblemen van de FIFA, confederaties, nationale bonden, competities, clubs of andere 
lichamen zijn toegestaan op de vlaggen van de hoekvlaggenstokken. 
C/ Logo’s en emblemen van de FIFA , confederaties, nationale bonden, competities, clubs of andere 
lichamen mogen op het speelveld, de doelnetten en de netruimtes, de doelen en de vlaggenstokken 
tijdens de wedstrijd. 
D/ Reclame mag alleen op de hoekvlaggen na de wedstrijd. 
 
15/ Wanneer moet het spel hervat worden met een indirecte of directe vrije schop? 
A/ Als een doelman verblind wordt door het flitslicht van een fotograaf. 
B/ Als tegelijkertijd overtredingen werden begaan door spelers van verschillende teams. 
C/ Als een toeschouwer tijdens het spel het speelveld betreedt. 
D/ Als een trainer tijdens het spel het speelveld betreedt. 
 
16/ Er vindt een wissel plaats. Welke spelhervatting(en) mag de wisselspeler uitvoeren als hij het 
speelveld eerst heeft betreden? 
A/ Inworp 
B/ Alle spelhervattingen. 
C/ Inworp, hoekschop of indirecte vrije schop. 
D/ Inworp, hoekschop, directe vrije schop of strafschop. 
 
17/ Op het moment dat de bal de grond raakt bij een scheidsrechtersbal, trapt een speler de bal 
rechtstreeks in eigen doel. Hoe moet het spel verder? 
A/ Doelpunt 
B/ Scheidsrechtersbal opnieuw nemen. 
C/ Indirecte vrije trap voor de aanvallende partij. 
D/ Hoekschop 
 
18/ Wanneer is een fluitsignaal nodig? 
A/ Bij het toekennen van een doelpunt. 
B/ Om het spel te hervatten nadat het spel onderbroken is voor het tonen van een kaart. 
C/ om het spel te laten hervatten met een vrije schop. 
D/ Bij het toekennen van een hoekschop. 
 
19/ Een speler is door de scheidsrechter naar de kant verwezen om zijn uitrusting in orde te 
maken, dan mag de speler het veld weer betreden: 
A/ Als hij tijdens het spel een teken krijgt van de assistent-scheidsrechter. 
B/ Als hij tijdens het spel een teken krijgt van de scheidsrechter. 
C/ Als hij tijdens het spel een teken krijgt van de trainer-coach  
D/ Als het spel is onderbroken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
20/ Voordat op het middenveld een vrije schop wordt genomen ziet de assistent-scheidsrechter 
dat een verdediger in zijn eigen strafschopgebied een tegenstander een klap in het gezicht geeft en 
steekt de vlag in de lucht. Echter, de vrije schop wordt genomen en pas dán reageert de 
scheidsrechter, de scheidsrechter fluit af. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen? 
A/ Rode kaart voor de verdediger en het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats 
waar de bal was toen het spel weer werd onderbroken. 
B/ Rode kaart voor de verdediger en het spel laten hervatten met een indirecte vrije schop op de 
plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. 
C/ Rode kaart voor de verdediger en het spel laten hervatten met een strafschop. 
D/ Rode kaart voor de verdediger en de vrije schop op het middenveld laten overnemen. 
 
Succes, de scheids 
 

Volgende week de antwoorden en tien nieuwe vragen. 


