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1. Bij een veelbelovende aanval wordt een aanvaller net buiten het strafschopgebied door zijn 
tegenstander bij zijn shi�t vastgepakt omdat de aanvaller hem dreigt te passeren. Op de lijn 
van het strafschopgebied laat de verdediger de aanvaller weer los, waardoor de aanvaller 
valt.  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. Een verdediger speelt een directe v�ije schop van buiten zijn eigen strafschopgebied te�ug 
naar zijn doelman. De doelman let niet op en de bal verdwijnt achter hem 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. De scheidsrechter onderbreekt het spel omdat hij ziet dat een verdediger het speelveld 
verlaat en één van de wisselspelers van de tegenpa�tij (die bij de zijlijn aan het wa�mlopen 
zijn) in het gezicht spuwt. 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

Directe v�ije schopD

Indirecte v�ije schopE

StrafschopF

Geen kaa�tA

Gele kaa�tB

Rode kaa�tC

Aftrap na geldig doelpuntD

Directe v�ije schopE

HoekschopF

Geen kaa�tA

Gele kaa�tB

Rode kaa�tC

Directe v�ije schopD

Indirecte v�ije schopE

ScheidsrechtersbalF



4. Op het moment dat de bal in het doelgebied is, raken twee spelers van verschillende teams 
met elkaar in gevecht ter hoogte van de strafschopstip, waarbij ze elkaar slaan. De 
scheidsrechter onderbreekt het spel hie�voor. Wat beslist hij? 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� De scheidsrechter moet het spel onderbreken als hij bemerkt dat de uit�usting van een 
speler niet aan de voorsch�iften voldoet.
 
II� Voor aanvang van de wedst�ijd moet de uit�usting van de spelers gecontroleerd worden; bij 
wisselspelers gebeu�t dit voordat ze het speelveld betreden.

6. D�ie goed & d�ie fout
 
In welke van de onderstaande situaties is sprake van een geldig doelpunt? Kies de d�ie juiste 
antwoorden.

Geen kaa�tA

Gele kaa�tB

Rode kaa�tC

Directe v�ije schopD

ScheidsrechtersbalE

StrafschopF

Stelling I is juist A

Stelling I is onjuist B

Stelling II is juist C

Stelling II is onjuist D

Een toeschouwer probee�t binnen het doelgebied de bal tegen te houden, die in het verlaten 
doel dreigt te gaan. Hij raakt de bal, maar deze verdwijnt toch in het doel.

A

De beginschop voor de tweede helft wordt rechtstreeks in het doel van de tegenpa�tij 
geschoten.      

B

De doelverdediger duikt naar de bal, waa�na deze klem komt te zitten tussen zijn hand en de 
doelpaal. Een aanvaller tikt de bal daa�na voo�zichtig in het doel.

C

Bij een sche�mutseling in het doelgebied k�ijgt de scheidsrechter de bal in zijn gezicht. Als hij 
enkele tellen later weer in staat is het spel te volgen, ligt de bal in het doel.

D

Een aanvaller ontvangt uit een scheidsrechtersbal de bal van de scheidsrechter en d�ibbelt 
naar voren, waa�na hij de bal buiten bereik van de doelverdediger in de k�uising schiet.

E

De doelverdediger neemt een doelschop en trapt deze �ichting een medespeler die buiten  het 
strafschopgebied staat. Een aanvaller ziet dit en onderschept de bal met zijn voet voordat de 
bal het strafschopgebied verlaten heeft en scoo�t. 

F


