
 

Spelregeltoets veldvoetbal Nr. 3; 3 september 2020 

 
Let op; De regels zijn voor dit seizoen weer aangepast.  

  
De doelverdediger neemt een doelschop en trapt deze richting een medespeler. Een aanvaller die buiten het 
strafschop gebied stond onderschept de bal voordat de bal het strafschopgebied heeft verlaten met zijn voet en 
scoort. Wat beslist de scheidsrechter?  

a. Aftrap na geldig doelpunt.  
b. Doelschop overnemen.  
c. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.  
d. Directe vrije schop voor de verdedigende partij. 

  
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. 

  
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 te hoog geheven been en raakt daarbij de tegenstander niet 

  
De scheidsrechter moet een wedstrijd tijdelijk onderbreken, als de tijd die verloopt tussen het 
zien van een bliksemflits en de daaropvolgende donderslag minder is dan: 

a. 20 seconden. 
b. 15 seconden. 
c. 12 seconden. 
d. 10 seconden. 

  
Een aanvaller gaat met de bal aan de voet het strafschopgebied in en wordt daar ten val gebracht. De scheidsrechter 
kent een strafschop toe. De aanvaller heeft verzorging gehad en vraagt nu of hij de strafschop mag nemen. Wat 
beslist de scheidsrechter?  

a. Hij staat dit zonder meer toe. Als er een strafschop genomen mag worden dan hoeft de aanvaller niet naar de 
zijkant als de aanvaller deze strafschop zelf neemt.  

b. Hij staat dit alleen toe als de verdediger een gele kaart heeft gekregen.  
c. Hij staat dit alleen toe als ook een andere medespeler geblesseerd is en verzorging heeft gekregen.  
d. Hij staat dit niet toe omdat de geblesseerde speler altijd even naar de kant moet en er pas weer in mag nadat 

de strafschop is genomen. 

  
Als een speler op het doel schiet van de tegenstander raakt de bal de arm van een medespeler die in de baan van het 
schot stond. Deze speler heeft zijn handen in natuurlijke houding naast zijn lichaam en maakt geen bewuste actie 
naar de bal. Wat moet de scheidsrechter beslissen als de bal vervolgens in het doel gaat?  

a. Aftrap na geldig doelpunt. Deze manier van hands is niet met opzet en dus niet strafbaar.  
b. Directe vrije schop voor de verdedigende partij. Ondanks dat dit niet bewust is wordt er wel direct gescoord en 

dat maakt het strafbaar.  
c. Directe vrije schop voor de verdedigende partij en een gele kaart voor de speler die hands maakt. Ondanks 

dat dit niet bewust is wordt er wel direct gescoord en dat maakt het strafbaar.  
d. Directe vrije schop voor de verdedigende partij en een rode kaart voor de speler die hands maakt. Ondanks 

dat dit niet bewust is wordt er wel direct gescoord en dat maakt het strafbaar. 
  



  
Een speler van Team A maakt t.h.v. de middencirkel een onbesuisde overtreding op zijn directe tegenstander. De 
scheidsrechter fluit en kent een directe vrije schop toe en wil de overtreder een gele kaart tonen. Voordat hij dit kan 
doen, neemt een speler van Team B snel de vrije schop en creëert daarmee een duidelijke scoringskans. Hoe zal de 
scheidsrechter nu moeten handelen? 

a. Hij laat het spel doorgaan en wacht tot de volgende onderbreking om de overtreder alsnog te straffen.  
b. Hij laat het spel doorgaan en laat de disciplinaire straf overgaan.  
c. Hij stopt het snel nemen, want als de scheidsrechter heeft besloten om een speler te waarschuwen of van het 

speelveld te verwijderen, dan mag de wedstrijd niet worden hervat totdat de sanctie is opgelegd.  
d. SR laat het spel doorgaan en kan dan geen disciplinaire straf meer toepassen, omdat het spel reeds hervat is. 

  
Een doelverdediger ontneemt, buiten zijn strafschopgebied, een aanvaller van de tegenpartij een duidelijke 
scoringskans, maar de bal komt bij een medespeler van de aanvaller terecht die een duidelijke scoringspositie 
behoudt. De scheidsrechter past voordeel toe, maar de bal wordt naast geschoten.  
Wat is de beslissing van de scheidsrechter? 

a. Strafschop en een gele kaart voor de doelverdediger. 
b. Strafschop en een rode kaart voor de doelverdediger. 
c. Doelschop en een gele kaart voor de doelverdediger. 
d. Doelschop en een rode kaart voor de doelverdediger. 

  
Een verdediger neemt een vrije schop en speelt de bal in de richting van zijn eigen doel. Als hij ziet dat een aanvaller 
op de bal af gaat, speelt hij de bal opnieuw en ontneemt daarmee de aanvaller een duidelijke scoringskans. Wat 
beslist de scheidsrechter? 

a. Indirecte vrije schop, geen disciplinaire straf 
b. Indirecte vrije schop en gele kaart 
c. Indirecte vrije schop en rode kaart 
d. Directe vrije schop of strafschop en rode kaart 

  
Een speler van Team A mag een strafschop nemen. De nemer maakt, nadat hij de aanloop heeft beëindigd, een 
schijnbeweging bij het trappen van de bal. Tegelijkertijd begaat de doelverdediger een overtreding. Hij komt voordat 
de bal gespeeld is van de doellijn af. Wat zal de scheidsrechter moeten beslissen als de bal gestopt wordt door de 
doelman? 

a. Hij laat de strafschop overnemen omdat beide spelers op hetzelfde moment een overtreding begaan. 
b. Hij kent een indirecte vrije schop toe tegen de nemer en toont hem tevens een gele kaart voor onsportief 

gedrag. 
c. Hij kent een indirecte vrije schop toe tegen de doelman en toont hem tevens een gele kaart voor onsportief 

gedrag. 
d. Hij laat de strafschop overnemen en geeft beide spelers een gele kaart voor onsportief  gedrag 

 
 
 

Bonusvragen in Trefhove 

  
Tijdens de wedstrijd Newcastle - Huddersfield wordt een speler van Huddersfield ten val gebracht. Wat beslist de 
scheidsrechter? 

a. Indirecte vrije trap en een rode kaart 
b. Directe vrije trap 
c. Directe vrije trap en een gele kaart 
d. Directe vrije trap en een rode kaart.  

  
Tijdens de wedstrijd Tottenham - Liverpool trapt een speler van Liverpool de bal met opzet tegen de arm van een 
speler van Tottenham. Wat beslist de scheidsrechter? 

a. Doorspelen 
b. Strafschop 
c. Strafschop en een gele kaart 
d. Strafschop en een rode kaart 


