
Antwoorden 31 t/m 40 
31/B 32/C 33/D 34/D 35/B 36/B 37/A 38/C 39/D 40/C 
 
Spelregelvragen 41 t/m 50 
 
41/ De doelverdediger heeft, op de grond liggend, nog één vinger op de bal. Mag de bal nu worden 
gespeeld? 
A/ Alleen door een tegenstander. 
B/ Alleen door een medespeler. 
C/ De bal mag niet meer worden gespeeld. 
D/ De bal mag door iedereen worden gespeeld. 
 
42/ De doelverdediger vangt de bal met beide handen en wil de bal uittrappen. Een tegenstander 
loopt in het strafschopgebied richting eigen speelhelft. De doelverdediger schiet de bal tegen de 
achterkant van de hand van de aanvaller. Daardoor komt de aanvaller verrassend in het bezit van de 
bal, draait zich om en scoort. Wat beslist de scheidsrechter? 
A/ Het doelpunt wordt afgekeurd, omdat de aanvaller de doelverdediger het uittrappen belet. 
B/ Het doelpunt wordt afgekeurd, omdat de aanvaller de bal opzettelijk met de hand speelt. 
C/ Het doelpunt wordt toegekend, omdat de aanvaller de bal niet opzettelijk met de hand speelt. 
D/ Het doelpunt wordt afgekeurd, omdat de aanvaller zich nog in het strafschopgebied bevindt. 
 
43/ Een veldspeler die een tegenstander vasthoudt, moet alleen worden bestraft met een directe 
vrije schop c.q. strafschop, indien dit: 
A/ Onvoorzichtig, onbesuisd of gepaard gaande met buitensporige inzet gebeurt. 
B/ Naar het oordeel van de scheidsrechter gebeurt. 
C/ Altijd gebeurd. 
D/ Met twee handen gebeurt. 
 
44/ Als tijdens het spel de bal tegen de assistent-scheidsrechter wordt geschoten en via hem uit het 
speelveld gaat, kan het spel op verschillende manieren hervat worden. Welke van de onderstaande 
mogelijkheden is NIET juist? 
A/ Doelschop 
B/ Scheidsrechtersbal. 
C/ Inworp 
D/ Hoekschop 
 
45/ De scheidsrechter heeft vlak voor het verstrijken van de speeltijd een vrije schop toegekend aan 
de aanvallende partij, net buiten het strafschopgebied van de verdedigende partij. Voordat de vrije 
schop zal worden genomen, ziet de scheidsrechter dat de speeltijd is verstreken. Hij zal nu: 
A/ De wedstrijd met 2 minuten verlengen. 
B/ Eerst de vrije schop laten nemen en dan direct affluiten. 
C/ De wedstrijd als beëindigd beschouwen. 
D/ Eerst de vrije schop laten nemen, de uitwerking afwachten en daarna affluiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46/ Tijdens een oponthoud meldt een te laat komende speler zich volgens de regels bij de 
scheidsrechter. Beiden staan dan binnen het speelveld. De scheidsrechter controleert het schoeisel 
van de betreffende speler en geeft hem op grond daarvan geen toestemming mee te doen. Daarop 
beledigt de speler de scheidsrechter. Wat beslist de scheidsrechter? 
A/ Hij zendt de speler van het speelveld, maar laat een invaller toe, omdat het spel “dood” was, toen 
de scheidsrechter beledigd werd. 
B/ Hij zendt de speler van het speelveld, maar laat een invaller toe, omdat de speler nog niet 
meegespeeld had, toen hij de scheidsrechter beledigde. 
C/ Hij zendt de speler van het speelveld, maar laat geen invaller toe, omdat de te laat komende 
speler geacht wordt deel uit te maken van zijn ploeg. 
D/ Hij zendt de speler van het speelveld, maar laat geen invaller toe, omdat dat nooit kan als iemand 
de scheidsrechter beledigt. 
 
47/ Een inwerpende speler laat de bal per ongeluk vallen. De scheidsrechter ziet dit. De bal komt bij 
een tegenstander terecht. Hoe reageert de scheidsrechter? 
A/ Hij laat doorspelen, omdat hij de voordeelregel toepast. 
B/ Hij onderbreekt het spel en laat de tegenpartij inwerpen. 
C/ Hij onderbreekt het spel en laat dezelfde partij opnieuw inwerpen. 
D/ Hij onderbreekt het spel en hervat het spel met een scheidsrechtersbal. 
 
48/ Terwijl de bal in het spel is, maakt een speler zich schuldig aan gewelddadig gedrag tegenover 
een medespeler binnen het speelveld. De overtredende speler wordt van het speelveld gezonden 
door het tonen van een rode kaart. De scheidsrechter hervat het spel met een: 
A/ Doelschop. 
B/ Scheidsrechtersbal. 
C/ Indirecte vrije schop. 
D/ Directe vrije schop of strafschop. 
 
49/ De scheidsrechter moet een wedstrijd tijdelijk onderbreken, als de tijd die verloopt tussen het 
zien van een bliksemflits en de daaropvolgende donderslag minder is dan: 
A/ 20 seconden 
B/ 15 seconden 
C/ 12 seconden 
D/ 10 seconden 
 
50/ Een veldspeler neemt een doelschop, struikelt en speelt de bal, voordat deze buiten het 
strafschopgebied is, opzettelijk met de hand. Wat beslist de scheidsrechter? 
A/ indirecte vrije schop tegen de nemer wegens het tweemaal spelen van de bal. 
B/ Strafschop wegens het spelen van de bal met de hand. 
C/ Doelschop overnemen. 
D/ Doorspelen. 
 
Succes en tot volgende week. 
De scheids 
  
 


