Lees eerst de vraag heel goed door en vul daarna op de antwoordstrook achter het nummer van de vraag de
juiste letter in van het goede antwoord. Je mag de vragenset voor jezelf behouden, het inleveren van de
antwoordstrook is voldoende, Vergeet niet je NAAM.
VEEL SUCCES!
====================================================================================

Clubspelregelkampioenschap 7 april 2022 toets 3
------------------------------------------------------------1 Een speler trapt de bal uit een vrije schop, genomen in het eigen strafschopgebied terug naar zijn
doelverdediger. Deze doelverdediger let niet op en de bal verdwijnt in het eigen doel zonder dat de bal verder door
iemand is aangeraakt. Wat beslist de scheidsrechter?
a. Aftrap na geldig doelpunt.
b. Vrije schop overnemen.
c. Doelschop.
d. Hoekschop.
2 Na afloop van de verlenging en voordat de strafschoppenserie is begonnen, vertelt een speler de scheidsrechter
dat hij geblesseerd is en niet kan deelnemen aan de strafschoppenserie. Mag hij worden vervangen door één van
de wisselspelers?
a. Ja, in alle gevallen
b. Ja, vooropgesteld dat zijn team nog niet het toegestane aantal wissels heeft gebruikt
c. Nee, tenzij het de doelverdediger betreft en zijn team nog niet het toegestane aantal wissels heeft gebruikt
d. Nee
3 Terwijl de bal in het spel is slaat de doelverdediger, in zijn eigen strafschopgebied, een ploeggenoot op
gewelddadige wijze. Wat is de beslissing van de scheidsrechter?
a. Strafschop en de doelverdediger wordt verwijderd
b. Indirecte vrije schop en de doelverdediger wordt verwijderd
c. Indirecte vrije schop en een waarschuwing voor de doelverdediger
d. Het spel wordt niet onderbroken; de doelverdediger wordt verwijderd zodra de bal uit het spel is
4 De doelverdediger en een tegenstander komen met elkaar in botsing en raken beiden geblesseerd. De
scheidsrechter staat voor beiden verzorging toe. Wat moet er vervolgens gebeuren?
a. Beide spelers mogen op het speelveld blijven
b. De aanvaller moet het speelveld verlaten en de doelverdediger mag op het speelveld blijven
c. Alleen degene met een bloedende wond moet het veld na behandeling verlaten; de ander mag op het speelveld
blijven
d. Beide spelers moeten na de behandeling het speelveld verlaten
5 Tijdens een wedstrijd ziet een verdediger die de bal wil koppen dat hij er waarschijnlijk niet bij kan en steunt dan
vervolgens op een teamgenoot om vervolgens de bal uit het doel te koppen en voorkomt daarmee dat er gescoord
wordt. Wat zal de scheidsrechter volgens de regels moeten doen als hij hier fluit voor onsportief gedrag? a. Hij fluit
af, toont de overtreder een rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de lijn van het doelgebied
evenwijdig aan de doellijn zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding
b. Hij fluit af, toont de overtreder een rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal in dit geval voor de
doelverdediger.
c. Hij fluit af, toont de overtreder een rode kaart voor onsportief gedrag en hervat het spel met een strafschop
d. Hij laat doorspelen, want het steunen op een teamgenoot is niet strafbaar.
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6 Tijdens een wedstrijd ziet een verdediger die de bal wil koppen dat hij er waarschijnlijk niet bij kan en steunt dan
vervolgens op een teamgenoot en kopt vervolgens de bal. Hij doet dat in zijn strafschopgebied en onderbreekt
daardoor een veelbelovende aanval van de tegenpartij. Wat zal de scheidsrechter volgens de regels moeten doen?
a. Hij fluit af, toont de overtreder een gele kaart en hervat het spel met een strafschop
b. Hij fluit af, toont de overtreder een gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats van de
overtreding
c. Hij fluit af, toont de overtreder een gele kaart voor onsportief gedrag en hervat het spel met een indirecte vrije
schop
d. Hij laat doorspelen, want het steunen op een teamgenoot is nooit strafbaar.

7 Een aanvaller scoort een doelpunt en trekt zijn shirt over zijn hoofd om dit te vieren. Echter blijkt na overleg met
de assistent-scheidsrechter dat de aanvaller buitenspel stond. Wat beslist de scheidsrechter?
a. Hij keurt het doelpunt af.
b. Hij keurt het doelpunt af en geeft de aanvaller een vermaning.
c. Hij keurt het doelpunt af en toont de aanvaller een gele kaart.

8 Een aanvaller staat in buitenspelpositie op het moment van spelen. Hij beweegt zich echter richting eigen
speelhelft en ontvangt de bal als hij zich bevindt op ± 5m van de middenlijn en op zijn eigen speelhelft. Op welke
positie zal het spel met een indirecte vrije schop hervat moeten worden?
a. Op de plaats waar de speler was op het moment dat de bal gespeeld werd.
b. Op de middenlijn.
c. Op de plaats waar de bal was toen de SR affloot.
d. Op de plaats waar de speler de bal ontving

9 De doelverdediger neemt een doelschop en trapt deze richting een medespeler die buiten het strafschopgebied
staat. Een aanvaller die buiten het strafschopgebied stond, ziet dit en onderschept de bal voordat de bal het
strafschopgebied heeft verlaten en scoort. Wat beslist de scheidsrechter?
a. Aftrap na geldig doelpunt.
b. Doelschop overnemen.
c. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.
d. Directe vrije schop voor de verdedigende partij.

10 Nog net op de eigen speelhelft maakt een speler opzettelijk hands. Er is geen sprake van een onsportieve actie
of het stoppen van een veelbelovende aanval. Scheidsrechter kent alleen een directe vrije schop toe. Wanneer zal
de scheidsrechter een gele kaart geven als een speler opzettelijk de bal met de handen speelt?
a. Als hij opzettelijk de bal met de hand van de doellijn haalt
b. Als een speler de bal opzettelijk met de hand speelt krijgt hij altijd een gele kaart
c. Als de speler door het spelen van de bal met de hand daarmee een veelbelovende aanval onderbreekt.
d. Als hij de bal onvoorzichtig met de hand speelt.

11 Beeldfragment: Sheffield United - Aston Villa Geef zowel de disciplinaire straf
A Geen kaart
D Doorspelen
B Gele kaart
E Indirecte vrije schop
C Rode kaart
F Strafschop

12 Beeldfragment: Brighton & Hove Albion – Leicester City Geef zowel de disciplinaire straf
A Geen kaart
D Aftrap na geldig doelpunt
B Gele kaart
E Indirecte vrije schop
C Rode kaart
F Strafschop
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