VRAAG 1
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 De bal raken met een voorwerp dat in de hand wordt gehouden of waarmee gegooid is.
C De scheidsrechter slaan.
D De assistent-scheidsrechter beledigen.

VRAAG 2
De bal gaat over de zijlijn bij de middenlijn aan de zijde van de dug-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?
A
B
C
D

Ja, want de 4e official heeft de wissel aangekondigd en de uitrusting van de wisselspeler goedgekeurd.
Ja, want de te vervangen speler heeft het speelveld conform de regels verlaten.
Nee, want zowel de te vervangen speler als de wisselspeler moeten via de middenlijn wisselen.
Nee, want bij de wissel is nog niet aan alle voorwaarden voldaan en dan mag de wisselspeler het spel niet
hervatten met een inworp

VRAAG 3
De assistent-scheidsrechter steekt zijn vlag omhoog om aan te geven dat de bal de zijlijn geheel
gepasseerd heeft en roept dit ook door de headset. 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
B
C
D

De scheidsrechter toont de verdediger een rode kaart en hervat het spel met een inworp.
De scheidsrechter toont de verdediger een rode kaart en hervat het spel met een strafschop.
De scheidsrechter toont de verdediger een gele kaart en hervat het spel met een strafschop.
De scheidsrechter toont de verdediger een gele kaart en hervat het spel met een inworp.

VRAAG 4
Is er in de spelregels iets bepaald over de kleur van de bal?
A
B
C
D

Hier staat niets over in de spelregels
De bal moet wit zijn.
Bij sneeuw moet de bal oranje zijn
De bal mag niet blauw zijn.

VRAAG 5
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

VRAAG 6
De doelverdediger van partij A en een aanvaller hebben ruzie. Plotseling gooit de doelverdediger,
staande in zijn eigen strafschopgebied, doch niet in het doelgebied, opzettelijk en met kracht de bal
tegen het hoofd van de aanvaller aan, die één meter achter de doellijn naast het doel staat. De
scheidsrechter stuurt de doelverdediger van het speelveld door het tonen van de rode kaart. Hoe
wordt het spel hervat?
A Strafschop
B Indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de plaats waar de doelverdediger stond, toen hij de bal
gooide.
C Hoekschop.
D Scheidsrechtersbal op de plaats waar de doelverdediger stond, toen hij de bal gooide.

VRAAG 7
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
B
C
D

Doelschop.
Scheidsrechtersbal.
Inworp.
Hoekschop

VRAAG 8
Wanneer is de bal in het spel bij aanvang van de wedstrijd?
A
B
C
D

Wanneer de speler die de aftrap neemt de bal heeft aangeraakt.
Wanneer een tweede speler na de aftrap de bal heeft aangeraakt.
Wanneer de bal getrapt is en in voorwaartse richting beweegt.
Wanneer de scheidsrechter het teken voor de aftrap heeft gegeven

VRAAG 9
Een aanvaller weet met de bal onder controle de laatste verdediger te passeren en gaat recht op het
doel af. De doelverdediger rent nu zijn doel uit en brengt de aanvaller in het strafschopgebied
opzettelijk en op onreglementaire wijze ten val. Wat beslist de scheidsrechter?
A
B
C
D

Een strafschop en een gele kaart voor de doelverdediger.
Een strafschop en een rode kaart voor de doelverdediger.
Een strafschop en een vermaning voor de doelverdediger.
Een strafschop.

10. Een speler neemt een vrije schop vanuit zijn eigen strafschopgebied. De bal is in het spel, nadat:
A De bal een afstand gelijk aan zijn omtrek heeft afgelegd.
B De bal rechtstreeks buiten het strafschopgebied is gekomen.
C De bal door een medespeler of tegenstander is gespeeld.
D De bal rechtstreeks buiten het strafschopgebied is gekomen en door een andere speler is gespeeld

