Oefenvragen 4
Vraag 1
Terwijl de bal in het spel is loopt een toeschouwer het veld in. Een speler ziet dit, loopt
er naar toe en geeft de toeschouwer een klap. Moet de scheidsrechter hier iets tegen
doen?
A. Ja; de speler wordt weggezonden door het tonen van de rode kaart en het spel
wordt hervat met een indirecte vrije trap op de plaats waar de bal was toen de
scheidsrechter affloot.
B. Nee; de speler bevordert het spelverloop.
C. Ja; de speler wordt weggezonden door het tonen van de rode kaart en het spel
wordt hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was.
D. Ja; de speler krijgt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en het
spel wordt hervat met een directe vrije trap op de plaats van de overtreding.
Vraag 2
Het is buiten 15 °C. Tijdens de wedstrijd draagt de doelverdediger van de thuisspelende
partij een trainingsbroek. Mag dat?
A. Dat mag altijd.
B. Dat mag alleen als dit van tevoren aan de scheidsrechter is doorgegeven.
C. Dat mag nooit.
D. Dat mag alleen als de scheidsrechter vindt dat het daarvoor koud genoeg is.
Vraag 3
Terwijl het spel op het middenveld is, ziet de scheidsrechter dat de doelverdediger en
een speler van plaats hebben geruild. Ze hebben wel elkaars shirt omgewisseld,
zodanig dat de nieuwe doelverdediger als zodanig herkenbaar is en de oude
doelverdediger ook aan alle voorschriften voldoet. Moet de scheidsrechter nu iets
doen?
A. Nee, het spel gewoon door laten gaan.
B. Ja, affluiten en een indirecte vrije trap toekennen aan de andere partij op de
plaats waar de bal was toen de scheidsrechter affloot.
C. Ja, beide spelers een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart,
zodra het spel voor de eerstvolgende keer stil ligt.
D. Ja, beide spelers een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart,
maar hiervoor hoeft het spel niet stil te liggen.
Vraag 4
Welke straffen staan er voor het spuwen van de scheidsrechter terwijl de bal in het spel
is?
A. Directe vrije schop + waarschuwing
B. Directe vrije schop + wegzenden
C. Indirecte vrije schop + waarschuwing
D. Indirecte vrije schop + wegzenden
Vraag 5
De scheidsrechter legt het spel stil om een waarschuwing te geven aan een speler van
partij A. Hoe moet het spel nu hervat worden?
A. Scheidsrechtersbal
B. Indirecte vrije trap voor partij A
C. Directe vrije trap c.q. strafschop voor partij B
D. Indirecte vrije trap voor partij B
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Vraag 6
Een speler wil de bal wegwerken uit zijn eigen strafschopgebied, maar raakt de bal niet
goed. Daardoor komt de bal, binnen het strafschopgebied, tegen zijn onderarm aan,
waardoor hij in het bezit van de bal blijft en deze nu kan wegwerken. Wat doet de
scheidsrechter?
A. Niets, doorspelen.
B. Strafschop + waarschuwing door het tonen van de gele kaart.
C. Strafschop + wegzenden door het tonen van de rode kaart.
D. Scheidsrechtersbal.
Vraag 7
Mag een speler worden aangevallen door drie tegenstanders op hetzelfde moment?
A. Ja, mits dit schouder tegen schouder gebeurt, in duel om de bal en met de
mogelijkheid de bal te spelen.
B. Nee, dit mag nooit.
C. Ja, mits dit buiten het strafschopgebied gebeurt.
D. Ja, dit mag altijd en overal.
Vraag 8
Een speler is voor een blessurebehandeling buiten het speelveld geweest en wil terug
het veld in. Vanaf welke plaats mag dat, als de bal in het spel is?
A. Vanaf elke willekeurige plek op doel- of zijlijn.
B. Vanaf elke willekeurige plek op de zijlijn.
C. Alleen vanaf de zijlijn, ter hoogte van de middenlijn.
D. Alleen vanaf de zijlijn, ter hoogte van de middenlijn, aan de kant van de dug-outs.
Vraag 9
Moet de scheidsrechter ingaan op het advies van zijn assistenten?
A. Ja, altijd.
B. Nee, nooit.
C. Alleen als hij twijfelt aan zijn eigen waarneming en hij ervan overtuigd is dat zij
assistent het beter kon zien.
D. Alleen als zijn assistent een neutrale KNVB assistent-scheidsrechter is.
Vraag 10
Wat de omtrek van de bal, in het seniorenvoetbal?
A. Tussen de 61 en de 75 centimeter, maat 4.
B. Tussen de 70 en de 81 centimeter, maat 5.
C. Tussen de 65 en de 74 centimeter, maat 4.
D. Tussen de 68 en de 70 centimeter, maat 5.
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