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 2 juni 2022 toets 5
------------------------------------------------------------1) Een aanvaller gaat alleen op de doelman van de tegenpartij af en wordt op onvoorzichtige wijze door
een verdediger ten val gebracht op de lijn van het strafschopgebied. De verdediger probeerde in een
ultieme poging de bal door middel van een tackle te spelen en miste net de bal waardoor nu een
duidelijke scoringskans wordt ontnomen. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a. Strafschop + rode kaart.
b. Strafschop + gele kaart.
c. Strafschop.
d. Directe vrije schop + rode kaart.
2) Een verdediger weet bij een schot op doel d.m.v. opzettelijk hands een doelpunt te voorkomen. De bal
beland vervolgens bij een speler die op moment van schieten buitenspel stond en deze weet de bal
alsnog in het doel te werken. Hoe dient het spel nu hervat te worden?
a. Indirecte vrije schop.
b. Directe vrije schop.
c. Strafschop.
d. Aftrap na geldig doelpunt.
3) Als de doelverdediger de bal rechtstreeks van uit zijn strafschopgebied in het doel van de tegenpartij
gooit,
a. Is een geldig doelpunt.
b. Wordt een hoekschop toegekend.
c. Wordt een doelschop toegekend.
d. Wordt een directe vrije schop toegekend.
4) Als een aanvaller een overtreding begaat binnen het doelgebied, waar mag de vrije schop dan
worden genomen?
a. Vanaf ieder willekeurig punt binnen het doelgebied
b. Vanaf de helft van het doelgebied waar de overtreding werd begaan
c. Vanaf de plek waar de overtreding plaatsvond
d. Vanaf de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de doellijn zo dicht mogelijk bij de plaats
waar de overtreding werd begaan
5) Wanneer mag een speler de bal bij een inworp tegen een andere speler gooien om zo de bal weer
terug te krijgen?
a. Als deze speler te dichtbij staat.
b. Als het een medespeler is.
c. Als het op voorzichtige wijze gebeurt.
d. Dit mag nooit
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6) 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.
7. 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
8. Aan welke van de onderstaande voorwaarde behoeft een wissel niet te voldoen?
a. De scheidsrechter moet op de hoogte zijn gebracht voordat een beoogde wissel plaatsvindt
b. Tijdens een onderbreking van de wedstrijd
c. Nadat de te vervangen speler t.h.v. de middenlijn het speelveld heeft verlaten
d. Nadat de wisselspeler een teken heeft gekregen van de scheidsrechter.
9. Welke van de volgende overtredingen, begaan door een speler tijdens het spel, moet bestraft worden
met een directe vrije schop of strafschop?
a. Een tegenstander proberen te slaan.
b. Een tegenstander discrimineren.
c. Een tegenstander beledigen.
d. Een tegenstander in de weg lopen.
10. Een verdediger speelt een directe vrije schop van buiten het strafschopgebied terug naar zijn
doelverdediger, die echter niet staat op te letten en de bal verdwijnt rechtstreeks in het doel. Wat moet
de scheidsrechter beslissen?
a. Doelschop.
b. Hoekschop.
c. Overnemen.
d. Doelpunt.
11 Beeldfragment: Manchester United – Liverpool

Geef zowel de disciplinaire straf A, B of C als de (eventuele) spelhervatting D, E of F.
A Geen kaart
B Gele kaart
C Rode kaart

D Doorspelen
E Indirecte vrije schop
F Strafschop

12 Beeldfragment: Everton – West Ham United

Geef zowel de disciplinaire straf A, B of C als de (eventuele) spelhervatting D, E of F.
A Geen kaart
B Gele kaart
C Rode kaart

D Doelschop
E Directe vrije schop
F Hoekschop
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