1.Als de scheidsrechter voor de wedstrijd bezig is aan zijn warming up na reeds het veld
gecheckt te hebben, ziet hij dat een speler van Team A tijdens zijn warming up een
tegenstander spuwt. Hoe zal de scheidsrechter nu handelen?
a. Hij kan nog niets doen, omdat hij het speelveld nog niet betreden heeft om de
wedstrijd te beginnen.
b. Hij vertelt de speler dat hij niet meer aan de wedstrijd mag deelnemen en ook niet
vervangen mag worden.
c. Hij toont de speler de rode kaart en sluit hem uit van deelname en zal het
betreffende onbehoorlijk gedrag rapporteren
d. Hij laat de speler weten dat hij niet meer aan de wedstrijd mag deelnemen en zal
het betreffende onbehoorlijk gedrag rapporteren
Regel 5 blz.24: Wanner begint de bevoegdheid om disciplinaire maatregelen te nemen?
Regel 12 blz.53:……enig ander gedrag….
2. Als er tegelijkertijd een overtreding wordt gemaakt door 2 tegenstanders wat is dan de
volgorde van zwaarte, dus aan wie wordt de vrije schop dan toegekend?
a. 1. Hervatting (directe vrije schop voor indirecte vrije schop) - 2. Tactische gevolgen - 3.
Sanctie (rode kaart voor gele kaart) – 4. Fysieke ernst (fysieke overtreding voor hands of
buitenspel)
b. 1. Fysieke ernst (fysieke overtreding voor hands of buitenspel) - 2. Hervatting (directe
vrije schop voor indirecte vrije schop) – 3. Sanctie (rode kaart voor gele kaart) – 4. Tactische
gevolgen
c. 1. Sanctie (rode kaart voor gele kaart) – 2. Hervatting (directe vrije schop voor indirecte
vrije schop) – 3. Fysieke ernst (fysieke overtreding voor hands of buitenspel) – 4. Tactische
gevolgen
d. 1. Tactische gevolgen – 2. Hervatting (directe vrije schop voor indirecte vrije schop) – 3.
Sanctie (rode kaart voor gele kaart) – 4. Fysieke ernst (fysieke overtreding voor hands of
buitenspel)
Hersenbreker: Regel 5 blz. 24 punt 3, 3e: .. disciplinaire maatregelen….bevoegdheid…
3. Een indirecte vrije schop wordt rechtstreeks op doel geschoten. Een verdediger, die op de
doellijn staat, tikt de bal met de hand over het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a. Hij toont de verdediger een gele kaart en kent een strafschop toe.
b. Hij toont de verdediger een gele kaart en laat de vrije schop overnemen.
c. Hij toont de verdediger een rode kaart en kent een strafschop toe.
d. Hij kent een strafschop toe.
Regel 13 blz. 60. Geen scoringskans, want de bal moet eerst 2 keer aangeraakt
zijn…handsbal dus
4. Gesteund door een harde wind in de rug gooit de doelverdediger van partij A de bal in het
doel van de partij B. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a. Doelpunt.
b. Directe vrije schop partij B.
c. Doelschop partij A.
d. Doelschop partij B.
Regel 10 punt 1 blz.44: De doelman kan niet meer scoren met de handen en in
overeenstemming de regels m.b.t hands, regel 12, hands punt 2 blz.51

5. Bij een schermutseling voor het doel krijgt de scheidsrechter in het strafschopgebied de
bal in zijn gezicht. Als hij weer in staat is het spel te volgen, ligt de bal in het doel en staat hij
tussen juichende en protesterende spelers. Hoe moet hij nu handelen?
a. Het doelpunt toekennen.
b. Een scheidsrechtersbal geven voor de doelverdediger.
c. Een scheidsrechtersbal geven voor de partij die de bal het laatst geraakt heeft.
d. Op de plaats waar hij de bal in het gezicht kreeg, een indirecte vrije schop toekennen aan
de verdedigende partij.
Regel 8 blz.39: scheidsrechtersbal, procedure hervatting en regel 9, punt 1 blz. 42 en:
wat is de oorzaak van de spelhervatting
6. Als bij een doelschop de bal nog niet buiten het strafschopgebied is, loopt een aanvaller,
die op het moment van nemen buiten het strafschopgebied stond, de bal (binnen dit gebied)
tegemoet. Een verdediger loopt met hem mee en geeft hem een schouderduw, terwijl de bal
nog niet binnen speelbereik is. De scheidsrechter fluit af. Hoe hervat hij het spel?
a. Hij laat de doelschop overnemen.
b. Hij geeft een indirecte vrije schop tegen de aanvaller, omdat hij te vroeg het
strafschopgebied betrad.
c. Hij geeft een strafschop tegen de verdediger, omdat hij een tegenstander reglementair
aanviel zonder dat de bal binnen speelbereik was.
d. Hij geeft een scheidsrechtersbal, omdat beide overtredingen even zwaar zijn.
Regel 12 blz.53: wat is een correcte schouderduw….. de bal moet binnen speelbereik zijn
7. Een verdediger neemt een vrije schop en speelt de bal in de richting van zijn eigen doel.
Als hij ziet dat een aanvaller op de bal af gaat, speelt hij de bal opnieuw en ontneemt
daarmee de aanvaller een duidelijke scoringskans. Wat beslist de scheidsrechter?
a. Indirecte vrije schop, geen disciplinaire straf
b. Indirecte vrije schop en gele kaart
c. Indirecte vrije schop en rode kaart
d. Directe vrije schop of strafschop en rode kaart
Regel 12 blz. 55 ….scoringskans
8. Nadat vlak voor de doellijn de bal met de voet is tegengehouden door een verdediger,
wordt de bal door zijn doelverdediger opgeraapt. Wat beslist de scheidsrechter?
a. Strafschop.
b. Doorspelen.
c. Indirecte vrije schop.
d. Scheidsrechtersbal.
Regel 12 blz. 52 Niet doelbewust getrapt….
9.Een doelverdediger heeft de bal in bezit en wil deze naar een medespeler gooien. Echter,
in plaats van die medespeler te bereiken, gooit hij de bal tegen de scheidsrechter aan. Nog
net voordat een tegenstander bij de bal kan komen, raapt de doelverdediger de bal weer
binnen zijn strafschopgebied op. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a. Affluiten en het spel laten hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de
plaats waar de doelverdediger de bal opraapte.
b. Affluiten en het spel laten hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de
plaats waar de scheidsrechter werd geraakt.
c. Affluiten en het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de
scheidsrechter werd geraakt.
d. Doorspelen.
Regel 9 punt 1 blz. 42 ….de scheidsrechtersbal kan niet genomen worden dus…..

10.Team B mag een hoekschop nemen. De nemer loopt naar de bal en trapt de bal die
vervolgens duidelijk beweegt. De bal verlaat echter de kwartcirkel niet. Een medespeler komt
vervolgens naar de bal, neemt hem aan en loopt er mee richting doel. Wat zal de beslissing
van de scheidsrechter moeten zijn?
a. Hij fluit af op het moment dat de medespeler de bal aanneemt, omdat de bal de kwartcirkel
niet heeft verlaten en laat de hoekschop nogmaals nemen.
b. Hij fluit af op het moment dat de medespeler de bal aanneemt, omdat de bal de kwartcirkel
niet heeft verlaten en kent een indirecte vrije schop toe op de plaats waar de bal door hem
gespeeld werd.
c. Hij laat doorspelen, want de bal was duidelijk in het spel gebracht en de bal behoeft de
kwartcirkel niet per se te verlaten.
d. Hij fluit af, omdat de bal de kwartcirkel niet heeft verlaten en kent een indirecte vrije schop
toe op de plaats waar de bal was toen hij affloot.
Regel 17 blz.69 punt 1 procedure….getrapt en duidelijk beweegt…

