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Oefenvragen 
 
Vraag 1 
De lijnen die het veld afbakenen: 

A. Mogen niet breder zijn dan 12 centimeter 
B. Mogen niet breder zijn dan 10 centimeter 
C. Moeten tussen de 10 en 12 cm breed zijn 
D. Mogen iedere breedte hebben 

 
Vraag 2 
Wanneer is de tijd verstreken? 

A. Als het eindsignaal klinkt 
B. Als de tijd op het horloge van de scheidsrechter is verstreken 
C. Als de tijd op het horloge van de scheidsrechter verstreken is, maar hij moet wel de 

uitwerking van een doelschop of hoekschop afwachten 
D. Als de tijd op het scorebord is verstreken 

 
Vraag 3 
Tijdens het spel neemt de assistent-scheidsrechter de bal aan, die op de zijlijn loopt. 
Hierdoor blijft de bal binnen het speelveld. Een speler pakt nu de bal in zijn handen en wil 
gaan inwerpen. Wat beslist de scheidsrechter? 

A. Inworp 
B. Scheidsrechtersbal 
C. Directe vrije schop 
D. Directe vrije schop + waarschuwing door het tonen van de gele kaart 

 
Vraag 4 
Welke straffen staan er voor het spuwen van een medespeler? 

A. Directe vrije schop + waarschuwing 
B. Directe vrije schop + wegzenden 
C. Indirecte vrije schop + waarschuwing 
D. Indirecte vrije schop + wegzenden 

 
Vraag 5 
Terwijl het spel zich op het middenveld bevindt, kijkt de scheidsrechter om en ziet dat een 
verdediger binnen zijn eigen strafschopgebied een aanvaller slaat. Hoe reageert de 
scheidsrechter, nadat hij heeft afgefloten? 

A. Strafschop + wegzenden 
B. Scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was + wegzenden 
C. Scheidsrechtersbal op de plaats van de overtreding + wegzenden 
D. Directe vrije schop op de plaats waar de bal was + wegzenden 

 
Vraag 6 
Omdat zijn team vlak voor tijd achter staat, trekt de doelverdediger mee met een aanval van 
zijn team en loopt het strafschopgebied van de tegenstander binnen. De doelverdediger 
heeft eenzelfde kleur shirt aan als de doelverdediger van de tegenpartij. Wat doet de 
scheidsrechter? 

A. Niets 
B. Directe vrije trap + waarschuwing voor de doelverdediger 
C. Indirecte vrije trap + waarschuwing voor de doelverdediger 
D. Scheidsrechtersbal 
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Vraag 7 
Twee tegenstanders raken met elkaar in gevecht buiten de lijnen van het speelveld, terwijl 
de bal in het spel is. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Hoe moet de scheidsrechter 
nu handelen? 

A. de spelers worden van het speelveld gezonden door het tonen van de rode 
kaart en het spel wordt hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats 
waar de bal zich bevond toen het spel werd onderbroken.  

B. de spelers worden van het speelveld gezonden door het tonen van een rode kaart 
en het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop voor de verdedigende 
partij. 

C. de spelers ontvangen een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en het 
spel wordt hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal zich 
bevond toen het spel werd onderbroken. 

D. de spelers ontvangen een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en het 
spel wordt hervat met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij. 

 
Vraag 8 
Een aanvaller wordt door een verdediger bij zijn shirt gegrepen op het moment dat hij deze 
wil passeren. De aanvaller weet zich los te rukken. De scheidsrechter ziet echter, dat de 
aanvaller nu een kans krijgt en past dan ook de voordeelregel toe. Helaas wordt de bal 
naast geschoten. Alles gebeurde buiten het strafschopgebied. De scheidrechter zal nu: 

A. alsnog een directe vrije schop toekennen 
B. alsnog een indirecte vrije schop toekennen 
C. laten hervatten met een doelschop 
D. laten hervatten met een doelschop, hij zal de verdediger een waarschuwing 

geven door het tonen van de gele kaart 
 
Vraag 9 
Een speler bevindt zich in zijn eigen strafschopgebied en raakt juist buiten dit gebied, maar 
binnen het speelveld de bal opzettelijk met de hand. Nadat de scheidsrechter het spel heeft 
onderbroken, wordt het spel hervat met een… 

A. scheidsrechterbal 
B. indirecte vrije schop 
C. directe vrije schop 
D. strafschop 

 
Vraag 10 
Uit een beginschop kan…. 

A. nooit rechtstreeks worden gedoelpunt 
B. alleen rechtstreeks worden gedoelpunt in het doel van de tegenpartij 
C. alleen rechtstreeks worden gedoelpunt in het eigen doel 
D. worden gedoelpunt in het eigen doel, maar ook in dat van de tegenpartij 

 
 
 
 


