Vraag 1
Op het moment van spelen staat een medespeler van de speler in strafbaar buitenspel positie.
Voordat de bal echter bij hem komt, wordt hij nog geraakt door een tegenstander. Toch komt de bal
bij de buitenspel staande spits terecht, die hierna over schiet. Wat doet de scheidsrechter?
A. Hoekschop
B. Indirecte vrije trap aanvallende partij
C. Indirecte vrije trap verdedigende partij
D. Doelschop
Vraag 2
Mag een speler worden aangevallen door vier tegenstanders op hetzelfde moment?
A. Nee, nooit
B. Alleen als de tegenstanders dit doen zonder de speler ‘neer te leggen’
C. Ja, altijd
D. Alleen als dit gebeurt in strijd om de bal, schouder tegen schouder en met de
mogelijkheid de bal te spelen
Vraag 3
Een speler is het niet eens met de scheidsrechter en spuwt hem daarom in zijn gezicht, terwijl de bal
in het strafschopgebied van de spuwende speler in het spel is. Wat beslist de scheidsrechter, nadat
hij de spuwende speler heeft weggezonden door het tonen van de rode kaart?
A. Strafschop
B. Indirecte vrije trap op de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn, het
dichtst mogelijk bij de plaats waar de bal was op het moment dat de overtreding werd begaan
C. Indirecte vrije trap op de plaats waar de spuwende speler stond
D. Directe vrije trap op de plaats waar de spuwende speler stond
Vraag 4
Hoe breed is het doel, gemeten van binnenkant paal tot binnenkant paal?
A. 7,44 meter
B. 7,32 meter
C. 2,44 meter
D. 7,50 meter
Vraag 5
Stelling 1
De scheidsrechter mag een gele kaart altijd intrekken aan het einde van de wedstrijd
Stelling 2
De bal moet een omtrek hebben van tussen de 68 en 70 centimeter
A. Alleen stelling 1 is juist
B. Alleen stelling 2 is juist
C. Beide stellingen zijn juist
D. Beide stellingen zijn onjuist
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Vraag 6
Wat is de spelhervatting bij gevaarlijk aanvallen?
A. Indirecte vrije trap
B. Directe vrije trap
C. Scheidsrechtersbal
D. Hiervoor hoeft niet te worden afgefloten
Vraag 7
De doelverdediger heeft, liggend op de grond, één vinger op de bal. Mag de bal nu worden
gespeeld?
A. Nee
B. Ja
C. Alleen door de tegenstander
D. Alleen door een medespeler
Vraag 8
De inwerper werpt de bal met één hand in, en de scheidsrechter ziet dit. De bal komt echter bij een
tegenstander terecht. Wat beslist de scheidsrechter?
A. Hij onderbreekt het spel en laat de tegenpartij inwerpen
B. Hij onderbreekt het spel en laat dezelfde speler nogmaals inwerpen
C. Hij past de voordeelregel toe en laat doorspelen
D. Hij onderbreekt het spel en toont de inwerper de gele kaart wegens onsportief gedrag. De
tegenpartij mag vervolgens inwerpen
Vraag 9
Tijdens het oplopen van het veld slaat een speler de scheidsrechter in het gezicht. Wat moet hij
beslissen?
A. Wegzenden door het tonen van de rode kaart, er mag geen wisselspeler worden ingezet
B. Wegzenden door het tonen van de rode kaart, er mag wel een wisselspeler worden
ingezet
C. Waarschuwing door het tonen van de gele kaart
D. Hij slaat terug
Vraag 10
Bij een aftrap na een geldig doelpunt weigeren de spelers de aftrap te nemen, omdat ze het niet eens
zijn met de scheidsrechter. Hoe met de scheidsrechter handelen?
A. Hij draagt de aanvoerder van de aftrappende partij op om de aftrap te nemen
B. Hij draagt de aanvoerder van de aftrappende partij op om de aftrap te laten nemen door
zijn team
C. Hij trapt zelf af
D. Hij staakt de wedstrijd voor maximaal 30 minuten. Is het dan nog niet opgelost, dan staakt hij
de wedstrijd definitief
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