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1. De (neutrale) assistent-scheidsrechter steekt zijn vlag omhoog om aan te geven dat de bal de 
zijlijn geheel gepasseerd heeft. Voordat de scheidsrechter echter kan affluiten, ziet hij dat 
een verdediger binnen zijn strafschopgebied een tegenstander slaat. Wat moet de beslissing 
van de scheidsrechter zijn? Geef zowel de disciplinaire straf �A, B of C� als de (eventuele) 
spelhe�vatting �D, E of F�.

2. Twee tegenstanders trappen tegelijk de bal, waa�na deze terechtkomt bij een strafbaar 
buitenspel staande speler van de aanvallende pa�tij. Deze benut zijn kans en schiet de bal in 
het doel. Wat beslist de scheidsrechter? Geef zowel de disciplinaire straf �A, B of C� als de 
(eventuele) spelhe�vatting �D, E of F�.

3. Nadat de scheidsrechter het teken voor het nemen van een strafschop heeft gegeven maakt 
de nemer bij de afronding van zijn aanloop een schijnbeweging en trapt hij de bal
ve�volgens hoog over het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen? Geef zowel de 
disciplinaire straf �A, B of C� als de (eventuele) spelhe�vatting �D, E of F�.

Geen kaa�tA

Gele kaa�tB

Rode kaa�tC
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Indirecte v�ije schopE
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DoelschopD

Indirecte v�ije schopE

StrafschopF



4. Bij het nemen van een directe v�ije schop binnen het eigen strafschopgebied, bevinden zich 
nog meerdere tegenstanders in het strafschopgebied. De nemer besluit de bal snel te nemen 
te�wijl de tegenstanders geen tijd genoeg hebben om dit gebied te verlaten. Wat beslist de 
scheidsrechter als één van deze tegenstanders de bal onderschept? Geef zowel de 
disciplinaire straf �A, B of C� als de (eventuele) spelhe�vatting �D, E of F�.

5. Stellingen: �Geef voor stelling I antwoord A of B; geef voor stelling II antwoord C of D�
 
I�  Een medespeler dient minimaal 4 meter afstand te houden bij de uitvoe�ing van een
 scheidsrechtersbal.
 
II�  Een scheidsrechtersbal wordt uitgevoerd op de plaats waar de bal het laatst door een 
speler is gespeeld (c.q. aangeraakt).

6. D�ie goed & d�ie fout
 
In welke gevallen dient de strafschop overgenomen te worden?  Kies de d�ie juiste 
antwoorden.

Geen kaa�tA

Gele kaa�tB

Rode kaa�tC

Scheidsrechter laat doorspelenD

Directe v�ije schopE

Indirecte v�ije schopF

Stelling I is juist A

Stelling I is onjuist B

Stelling II is juist C

Stelling II is onjuist D

De nemer en de doelverdediger begaan gelijktijdig een ove�treding, waa�na de nemer de bal in 
het doel schiet.

A

De doelverdediger komt te vroeg van de doellijn; de nemer schiet de bal �uim over het doel.B

Een medespeler van de nemer komt te vroeg het strafschopgebied in, maar dit heeft geen 
invloed op de strafschop. De nemer scoo�t onbe�ispelijk.

C

De nemer neemt de strafschop voordat de scheidsrechter een fluitsignaal  gegeven heeft. Via 
de doelverdediger verdwijnt de bal over het doel.

D

De doelverdediger komt te vroeg van de doellijn en weet de strafschop tegen te houden. De 
bal komt bij een andere aanvaller terecht, die alsnog de bal in het doel schiet.

E

Op het moment dat de nemer de bal trapt, raakt de bal stuk. Desondanks verdwijnt de bal 
keu�ig in de linkerbenedenhoek.

F


