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 1 september 2022 toets 6
------------------------------------------------------------1) Een directe vrije schop, genomen in het eigen strafschopgebied, wordt rechtstreeks in het eigen doel
getrapt. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a. Doelpunt
b. Doelschop
c. Hoekschop
d. Overnemen
2) . Welke van de onderstaande overtredingen moet bestraft worden met een indirecte vrije schop?
a. Een toeschouwer betreedt het speelveld en grijpt in in het spel.
b. Een speler valt een tegenstander aan met een gestrekt been vooruit.
c. Een speler duwt een tegenstander omver.
d. Een speler speelt met een hoog been en raakt daarbij de tegenstander niet
3) 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.
4) De doelverdediger heeft, op de grond liggend, nog één vinger op de bal. Mag de bal nu worden
gespeeld?
a. Alleen door een tegenstander.
b. Alleen door een medespeler.
c. De bal mag niet meer worden gespeeld.
d. De bal mag door iedereen worden gespeeld

5) Welke van de onderstaande overtredingen moet bestraft worden met een directe vrije schop (of
strafschop)?
a. Een speler trapt met een hooggeheven been, maar raakt daarbij zijn tegenstander niet.
b. Een speler spuwt naar een toeschouwer.
c. Een speler probeert een tegenstander te slaan.
d. Een speler voorkomt dat de doelverdediger de bal uit zijn handen in het spel kan brengen.
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6) Tijdens een wedstrijd onderbreekt de scheidsrechter het spel omdat een speler te hoog trapt op het
moment dat een tegenstander de bal wil koppen. Hoe moet het spel worden hervat als bij het trappen
ook de tegenstander wordt geraakt?
a. De scheidsrechter zal het spel laten hervatten met een indirecte vrije schop.
b. De scheidsrechter zal het spel laten hervatten met een directe vrije schop.
c. De scheidsrechter zal het spel laten hervatten met een directe vrije schop of strafschop.
d. De scheidsrechter zal het spel hervatten met een scheidsrechtersbal.
7) Een doelverdediger neemt een doelschop en wil deze spelen naar een verdediger. Echter, in plaats
van die medespeler te bereiken, schiet hij de bal tegen de scheidsrechter aan, die nog binnen het
strafschopgebied staat. Hierdoor stuit de bal weer terug naar de doelverdediger. Nog net voordat de bal
weer bij hem is, wordt deze onderschept door een tegenstander, die vervolgens de doelverdediger
omspeelt en scoort. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a. Hij laat de doelschop overnemen.
b. Het spel hervatten met een scheidsrechtersbal voor de doelverdediger in het strafschopgebied.
c. Het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de scheidsrechter werd geraakt.
d. Hij kent het doelpunt toe.
8) Een speler loopt kwaad het veld af, zonder zich af te melden. De trainer wil nu een vervanger
inzetten. De scheidsrechter weigert dit, ondanks dat het elftal nog een wisselmogelijkheid heeft. Handelt
de scheidsrechter juist?
a. De scheidsrechter handelde alleen juist, indien deze speler in deze wedstrijd al een gele kaart had
ontvangen.
b. De scheidsrechter handelde juist, omdat betrokken speler zich niet had afgemeld.
c. De scheidsrechter handelde juist, omdat bij kwaad weglopen geen vervanging is toegestaan.
d. De scheidsrechter handelde volledig juist.
9) Een inwerpende speler laat de bal per ongeluk vallen. De scheidsrechter ziet dit. De bal komt bij een
tegenstander terecht. Hoe reageert de scheidsrechter?
a. Hij laat doorspelen, omdat hij de voordeelregel toepast.
b. Hij onderbreekt het spel en laat de tegenpartij inwerpen.
c. Hij onderbreekt het spel en laat dezelfde partij opnieuw inwerpen.
d. Hij onderbreekt het spel en hervat het spel met een scheidsrechtersbal
10) 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
11 Vraag 5 – Beeldfragment: Azul – Toluca
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 Scheidsrechtersbal
F Hoekschop

12 Vraag 6 - Beeldfragment: VVSB – Koninklijke HFC
Geef zowel de disciplinaire straf A, B of C als de (eventuele) spelhervatting D, E of F.
A Geen kaart
D Doorspelen
B Gele kaart
E Indirecte vrije schop
C Rode kaart
F Strafschop
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