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 28 maart 2022 toets 1
------------------------------------------------------------1 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.

2 4. In welke van de volgende situaties dient het spel te worden hervat met een indirecte vrije schop?
a. Te hoog trappen op het moment dat een tegenstander de bal wil koppen en waarbij de tegenstander wordt
geraakt.
b. Een tegenstander duwen.
c. Een tegenstander proberen te laten struikelen.
d. Spelen op gevaarlijke wijze.

3 104. Bij welke van de onderstaande spelhervattingen mogen tegenstanders dichter dan 9,15 meter bij de bal
staan?
a. De strafschoppen die na afloop een beslissing moeten brengen.
b. De strafschop waarvoor de speeltijd wordt verlengd.
c. De vrije schop voor de verdedigende partij vanuit het eigen strafschopgebied.
d. De indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de lijn van het doelgebied van de tegenpartij.

4 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.

5 182. De doelverdediger neemt een doelschop. Hij wipt de bal omhoog zodat een medespeler hem de bal kan
terug koppen. Wat beslist de scheidsrechter?
a. Hij laat doorspelen.
b. Hij laat de doelschop overnemen.
c. Hij laat een indirecte vrije schop nemen op de lijn van het doelgebied en toont de doelverdediger een gele
kaart.
d. Hij laat een indirecte vrije schop nemen waar de bal gekopt werd en toont de medespeler een gele kaart
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6 282. Er moet een strafschop worden genomen. Op het moment dat de bal wordt getrapt is de doelverdediger al
enkele meters naar voren gestapt en de bal verdwijnt onder hem door in het doel. Wat moet de scheidsrechter
beslissen?
a. Doelpunt.
b. Doelschop.
c. De doelverdediger een gele kaart tonen en de strafschop over laten nemen.
d. De doelverdediger een vermaning geven en de strafschop over laten nemen.
7 92. De doelverdediger wordt bij het wegwerken van de bal gehinderd door een aanvaller die de ontwijkende
bewegingen van de doelverdediger volgt. De aanvaller wordt bestraft wegens:
a. Onbehoorlijk gedrag.
b. Gevaarlijk spel.
c. Het verhinderen dat de doelverdediger de bal vanuit zijn handen in het spel kan brengen.
d. Gevaarlijk aanvallen.

8 94. Bij het nemen van de hoekschop staat een speler van de tegenpartij niet op de vereiste afstand. De
hoekschopnemer schiet de bal desondanks rechtstreeks in het doel van de tegenpartij. Wat beslist de
scheidsrechter?
a. Doelpunt.
b. Overnemen van de hoekschop.
c. Vrije schop voor de tegenpartij, omdat de hoekschopnemer had moeten wachten totdat de scheidsrechter ervoor
gezorgd had dat de speler op de vereiste afstand ging staan.
d. Vrije schop voor de hoekschopnemer

9 99. Eén der ploegen speelt met tien man. Na een kwartier meldt de elfde speler zich. Hoe reageert de
scheidsrechter?
a. Hij reageert niet; een aanvullende speler kan zonder toestemming het speelveld in.
b. Hij onderbreekt het spel en laat de speler toe.
c. Hij wacht tot de bal uit het spel is en laat dan de speler toe.
d. Hij geeft de speler een teken dat hij het speelveld in mag komen, terwijl de wedstrijd gewoon doorgaat.

10 100. Uit een hoekschop wordt de bal tegen de paal geschoten. Voordat een andere speler de bal aanraakt,
wordt de terugkomende bal door de nemer van de hoekschop, via de doelverdediger, in het doel geschoten. Wat
beslist de scheidsrechter?
a. Hoekschop overnemen, omdat de bal tweemaal door dezelfde speler werd gespeeld.
b. Indirecte vrije schop op de plaats waar de bal voor de tweede keer werd gespeeld.
c. Het doelpunt wordt goedgekeurd.
d. Directe vrije schop op de plaats waar de bal voor de tweede keer werd gespeeld.
11) Beeldfragment: Burnley – Newcastle United (3-4)
Geef de disciplinaire straf (A, B of C) en de (eventuele) spelhervatting (D, E of F).
A Geen kaart
D Doorspelen
B Gele kaart
E Indirecte vrije schop
C Rode kaart
F Directe vrije schop

12) Beeldfragment: Brighton & Hove Albion – Sheffield United (4-3)
Geef de disciplinaire straf (A, B of C) en de (eventuele) spelhervatting (D, E of F).
A Geen kaart
D Aftrap na geldig doelpunt
B Gele kaart
E Indirecte vrije schop
C Rode kaart
F Directe vrije schop
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