Oefenvragen

Vraag 1
Alle lijnen op het speelveld behoren tot het gebied dat zij begrenzen. Er is echter één lijn op het veld waarvoor
dit niet geldt. Welke lijn is dat?
A. Lijn van het doelgebied
B. Lijn van het strafschopgebied
C. Lijn van de kwartcirkel van het hoekschopgebied
D. De middenlijn

Vraag 2
Wanneer de assistent-scheidsrechter een teken geeft met zijn vlag, moet de scheidsrechter dan hierop
ingaan?
A. Alleen bij buitenspel
B. Alleen bij een inworp, hoekschop of doeltrap
C. Alleen als hij aan zijn eigen waarneming twijfelt en de assistent-scheidsrechter een betere positie heeft
dan hijzelf
D. Altijd

Vraag 3
De scheidsrechter onderbreekt het spel omdat er een hevige hagelbui losbreekt. Hoe lang mag zo’n
onderbreking duren?
A. 5 minuten
B. Minimaal 15 minuten
C. Is niet voorgeschreven
D. Maximaal 30 minuten

Vraag 4
Bij een inworp gooit de inwerper de bal rechtstreeks naar een teamgenoot, die alleen de keeper nog voor zich
heeft. De aanvaller schiet de bal vervolgens in één keer in het doel. Wat beslist de scheidsrechter?
A. Aftrap na geldig doelpunt
B. Indirecte vrije trap wegens buitenspel
C. Inworp voor de tegenpartij wegens foutief inwerpen
D. Directe vrije trap wegens onsportief gedrag

Vraag 5
Bij welke van onderstaande spelhervattingen kan men wél buitenspel staan?
A. Bij een aftrap
B. Bij een indirecte vrije trap
C. Bij een hoekschop
D. Bij een inworp
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Vraag 6
De doelverdediger staat een meter buiten zijn strafschopgebied op het moment dat hij de bal ontvangt van een
medespeler die bij de zijlijn staat. De doelverdediger neemt de bal aan, dribbelt ermee zijn strafschopgebied
binnen en pakt daar de bal op. Wat moet de scheidsrechter hier beslissen?
A. Door laten spelen
B. Indirecte vrije trap
C. Directe vrije trap c.q. strafschop
D. Scheidsrechtersbal

Vraag 7
Voordat een speler de hoekschop neemt, legt hij de hoekvlag op de grond om de hoekschop te kunnen
nemen. Uit deze hoekschop wordt de bal door een aanvaller in het doel gekopt. Dan pas merkt de
scheidsrechter dat de hoekvlag op de grond is neergelegd. Wat moet de scheidsrechter nu doen?
A. Een doelpunt toekennen
B. Vrije trap voor de verdedigende partij bij de hoekvlag
C. Vrije trap voor de verdedigende partij bij de hoekvlag en een gele kaart voor de hoekschopnemer
D. Hoekschop overnemen

Vraag 8
Als de bal vlakbij de assistent-scheidsrechter over de zijlijn dreigt te gaan, geeft de assistent-scheidsrechter
met zijn voet een tik tegen de bal, waardoor deze in het spel blijft. Omdat een aanvaller denkt dat de bal over
de zijlijn geweest is, pakt hij de bal op en wil gaan inwerpen. Wat moet de scheidsrechter nu doen?
A. De inworp laten uitvoeren
B. De inworp laten uitvoeren en een waarschuwing door het tonen van de gele kaart geven aan de
assistent-scheidsrechter
C. Een directe vrije trap toekennen voor de verdedigende partij en een waarschuwing door het tonen van
de gele kaart geven aan de speler die de bal oppakte
D. Een directe vrije trap toekennen aan de verdedigende partij

Vraag 9
Bij een hoekschop wordt er in het doelgebied veel geduwd en getrokken. Op het moment dat de bal voor het
doel komt, geeft de doelverdediger een aanvaller een lichte duw, waardoor hij een open kans om op doel te
koppen niet kan benutten. De bal was anders vrijwel zeker in het doel belandt. Wat doet de scheidsrechter in
deze situatie?
A. Hij kent een indirecte vrije trap toe aan de aanvallende partij.
B. Hij kent een strafschop toe en geeft een waarschuwing door het tonen van de gele kaart aan de
doelverdediger
C. Hij kent een strafschop toe en zendt de doelverdediger van het veld door het tonen van de rode kaart
D. Hij laat doorspelen, want de doelverdediger heeft in het doelgebied een beschermde status

Vraag 10
Wanneer is de bal uit het spel?
A. Alleen als de scheidsrechter het spel heeft onderbroken
B. Als de scheidsrechter het spel heeft onderbroken, of als de bal de doel- of zijlijn geheel is gepasseerd
C. Als de scheidsrechter het spel heeft onderbroken, of als de bal de doel- of zijlijn geheel is gepasseerd
en de scheidsrechter hier ook daadwerkelijk voor heeft gefloten
D. Als zowel de scheidsrechter, als de zijn assistenten het erover eens zijn dat de bal uit het spel is
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