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 5 mei 2022 toets 4
------------------------------------------------------------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. Spelen op gevaarlijke wijze zonder daarbij de tegenstander te raken.
c. Een speler verlaat het speelveld tijdens het spel om een wisselspeler van de tegenpartij een klap te
geven.
d. De assistent-scheidsrechter beledigen

2) Er vindt een wissel plaats. Welke spelhervatting(en) mag de wisselspeler uitvoeren als hij het
speelveld eerst heeft betreden?
a. Inworp.
b. Alle spelhervattingen.
c. Inworp, hoekschop of indirecte vrije schop.
d. Inworp, hoekschop, directe vrije schop of strafschop.

3) 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

4) 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) Bij een inworp blijft de inwerper zodanig lang met de bal in zijn handen staan, dat de scheidsrechter
besluit om te fluiten en hem een gele kaart te tonen wegens tijdrekken. Hoe moet het spel hierna worden
hervat?
a. Met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn.
b. Met een directe vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn.
c. Met een inworp voor dezelfde partij.
d. Met een inworp voor de tegenpartij.
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6) De doelverdediger duikt naar de bal, waarna deze klem komt te zitten tussen zijn hand en de
doelpaal. Een speler tikt de bal daarna voorzichtig in het doel. Wanneer is dit doelpunt geldig?
a. Als de bal wordt gespeeld door een tegenstander van de doelverdediger.
b. Dit doelpunt is altijd geldig.
c. Als de bal wordt gespeeld door een medespeler van de doelverdediger.
d. Dit doelpunt is nooit geldig.

7) Na een beslissingswedstrijd moeten er strafschoppen worden genomen. De thuisspelende partij
beëindigt de wedstrijd door blessures en een veldverwijdering met 9 spelers. Hoeveel spelers in totaal
moeten zich nu tijdens het nemen van een strafschop ten minste in de middencirkel bevinden?
a. 15 spelers.
b. 17 spelers.
c. 18 spelers.
d. 19 spelers.

8) 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 verlengen met 2 minuten.
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.

9) Een indirecte vrije schop moet worden toegekend wegens:
a. Een wisselspeler gooit een bidon het speelveld in.
b. Spuwen van een tegenstander.
c. Vasthouden van een tegenstander.
d. Beledigen van een tegenstander.

10) De doelverdediger gooit de bal van binnen het eigen strafschopgebied opzettelijk en met kracht
tegen een tegenstander aan, die binnen het speelveld, maar buiten het strafschopgebied staat. De
scheidsrechter onderbreekt hiervoor het spel. Hoe wordt het spel hervat?
a. Met een indirecte vrije schop.
b. Met een scheidsrechtersbal.
c. Met een directe vrije schop.
d. Met een strafschop.
11) Beeldfragment: Southampton – Chelsea.
Geef zowel de disciplinaire straf als de eventuele spelhervatting.
A Geen kaart
D Aftrap na geldig doelpunt
B Gele kaart
E Doorspelen
C Rode kaart
F Hoekschop

12) Beeldfragment: West Ham United–Crystal Palace.
Geef zowel de disciplinaire straf als de eventuele spelhervatting.
A Geen kaart
D Doorspelen
B Gele kaart
E Indirecte vrije schop
C Rode kaart
F Directe vrije schop
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