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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 
het hoofd van de tegenstander wordt geraakt.  

b. Een tegenstander duwen.  
c. Een tegenstander proberen te laten struikelen.  
d. Spelen op gevaarlijke wijze. 

  
Een speler is door de scheidsrechter naar de kant verwezen om zijn uitrusting in orde te 
maken. Wanneer mag de speler het veld weer betreden?  

a. Als hij tijdens het spel een teken krijgt van de 4e official  
b. Als hij tijdens het spel een teken krijgt van de scheidsrechter  
c. Als hij tijdens het spel een teken krijgt van de eerste assistent-scheidsrechter  
d. Als het spel is onderbroken   

  
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. 

  
Na een beslissingswedstrijd moeten er strafschoppen worden genomen. De thuisspelende 
partij beëindigt de wedstrijd door blessures en een veldverwijdering met 9 spelers. Hoeveel 
spelers moeten zich nu in totaal tijdens het nemen van de beslissende strafschoppenserie 
ten minste in de middencirkel bevinden?  

a. 15 spelers.  
b. 17 spelers.  
c. 18 spelers.  
d. 19 spelers. 

  
Een speler gooit met een correct uitgevoerde inworp de bal rechtstreeks in het doel van de 
tegenpartij. Wat beslist de scheidsrechter?  

a. Doelschop.  
b. Aftrap na geldig doelpunt.  
c. Inworp.  
d. Hoekschop. 

  
Binnen zijn eigen strafschopgebied houdt een speler, tijdens het spel, een tegenstander vast. 
De bal is in de buurt van de hoekvlag. Welke beslissing volgt? 

a. Indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was, en een gele kaart wegens 
vasthouden 

b. Directe vrije schop en een gele kaart, wegens vasthouden 
c. Indirecte vrije schop tegen, omdat de aanvaller geen duidelijke scoringskans had 
d. Strafschop 



  
Op de doellijn dient een streepje te staan om te helpen bij het op afstand houden van 
tegenstanders tijdens het nemen van een hoekschop. Wat is de afstand van dat streepje tot 
de hoekvlag? 

a. 5,5 meter 
b. 7,32 meter 
c. 9,15 meter 
d. 10,15 meter 

  
Bij een inworp werpt de gooiende speler de bal voorzichtig tegen een tegenstander aan, met 
de duidelijke bedoeling de bal weer te kunnen spelen. Wat beslist de scheidsrechter?  

a. Hij laat doorspelen.  
b. Hij geeft een indirecte vrije schop tegen de inwerpende speler, alsmede een 

waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag.  
c. Hij geeft een directe vrije schop tegen de inwerpende speler.  
d. Hij geeft een scheidsrechtersbal. 

  
Stelling 1: Als een speler een scheidsrechtersbal wint en deze gelijk tegen de paal schiet 
mag hij de bal niet meer spelen.   
Stelling 2: Als er bij een scheidsrechtersbal een overtreding wordt gemaakt voordat de bal de 
grond heeft geraakt is de hervatting altijd een scheidsrechtersbal. 

a. Alleen stelling 1 is goed. 
b. Alleen stelling 2 is goed. 
c. Beide stellingen zijn goed. 
d. Beide stellingen zijn niet goed. 

  
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. 

 
Bonusvragen in Trefhove 

  
Op het moment dat de bal de grond raakt bij een scheidsrechtersbal, trapt de doelverdediger 
de bal rechtstreeks in eigen doel. Hoe moet het spel nu verder?  

a. Doelpunt.  
b. Scheidsrechtersbal opnieuw nemen.  
c. Indirecte vrije trap voor de aanvallende partij.  
d. Hoekschop 

  
Een verdediger tracht met buitensporige inzet met zijn voet de bal bij een tegenstander voor 
de voeten weg te spelen. Dit lukt hem, doch door zijn actie komt de tegenstander ten val.  
Hoe dient de scheidsrechter hier te handelen?  

a. Hij laat doorspelen.  
b. Hij onderbreekt het spel en kent een indirecte vrije schop toe.  
c. Hij onderbreekt het spel en kent een directe vrije schop toe c.q. strafschop..  
d. Hij onderbreekt het spel en kent een directe vrije schop c.q. strafschop toe en 

zendt de speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart. 


