Dit document is geüpdatet als gevolg van:
de wijzigingen aan de «Regels van het Voetbalspel» – 2013-2014
de wijzigingen aan de «Interpretatie van de Spelregels en Richtlijnen voor
Scheidsrechters» – 2013-2014
de recentste beslissingen van de Spelregelcommissie van de C.S.C. (die dit document
integraal goedkeurde).

Bijgevolg dienen alle vroegere documenten, die inhoudelijk strijdig zijn met
deze vragenlijst, als nietig beschouwd te worden.
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1.

Tijdens de toss sluit de scheidsrechter de kapitein van ploeg A uit. Er zijn geen wisselspelers op
het wedstrijdblad ingeschreven. Mag de uitgesloten speler nog gewisseld worden?
Ja, want tot op het ogenblik van de reglementaire aftrap mag iedere ploeg zich
vervolledigen.
 Neen, want er zijn geen wisselspelers opgegeven.
Ο Neen, want de scheidsrechter en de spelers waren al op het speelveld.

Ο

2.

De scheidsrechter bestraft een verdediger voor gevaarlijk spel en kent de aanvallende ploeg een
indirecte vrije schop toe, net buiten het strafschopgebied. Alvorens de uitvoering ervan, geeft hij
aan de verzorger de toelating het speelveld te betreden om een gekwetste speler te evacueren.
Nadien plaatst de scheidsrechter de muur op de vereiste afstand en hij laat de spelhervatting toe
met een fluitsignaal. Hij vergeet echter zijn arm in de hoogte te steken. De bal wordt rechtstreeks
in het doel getrapt. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο Geldig doelpunt.
Ο Doelschop.
 De vrije schop hernemen.

3.

Een speler en zijn doelverdediger wisselen van plaats zonder voorafgaande toestemming van de
scheidsrechter. Wat moet de scheidsrechter beslissen wanneer hij dit opmerkt?
Ο Het spel onderbreken en de twee spelers waarschuwen (gele kaart).
Ο Het spel onderbreken en de doelverdediger waarschuwen (gele kaart).
 Het spel niet onderbreken en de twee spelers waarschuwen (gele kaart) bij de
eerstvolgende spelonderbreking.

4.

Omdat de scheidsrechter een overtreding niet bestrafte, loopt een wisselspeler het speelveld op,
terwijl het spel doorgaat. Hij geeft een trap aan de scheidsrechter. Deze onderbreekt het spel.
Wat moet hij beslissen?
Ο De wisselspeler uitsluiten en indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar
hij de trap kreeg.
 De wisselspeler uitsluiten en indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was bij de
spelonderbreking.
Ο De wisselspeler uitsluiten en scheidsrechtersbal op de plaats waar hij het speelveld
opkwam.

5.

Bij het nemen van een strafschop, tussen het fluitsignaal en de trap, gooit een tegenspeler met
modder naar de bal. De strafschopnemer onderbreekt zijn spelactie niet en scoort. Wat moet de
scheidsrechter beslissen?
 Geldig doelpunt en de speler die met modder gooide, waarschuwen (gele kaart).
Ο Geldig doelpunt en de speler die met modder gooide, uitsluiten.
Ο De strafschop hernemen en de speler die met modder gooide, uitsluiten.

6.

Bij een indirecte vrije schop gaat de bal rechtstreeks in het doel van de tegenpartij. Tijdens het
traject heeft een verdediger in zijn strafschopgebied een tegenspeler een voetje gelicht. Wat
moet de scheidsrechter beslissen?
Ο Geldig doelpunt.
 Strafschop voor de tegenpartij.
Ο De vrije schop hernemen.
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7.

De aanvallende ploeg A bevindt zich in een meerderheidspositie voor het doel van de tegenpartij.
Een verdediger van ploeg B plaatst zich achter de doellijn om de aanvallers van ploeg A in
buitenspelpositie te plaatsen. Eén van deze aanvallers scoort een doelpunt. Wat moet de
scheidsrechter beslissen?
 Geldig doelpunt en de verdediger waarschuwen (gele kaart) wegens onsportief gedrag.
Ο Buitenspel en de verdediger waarschuwen wegens onsportief gedrag.
Ο Buitenspel.

8.

Een speler laat zich buiten het speelveld in de nabijheid van zijn doel verzorgen. Een tegenspeler
loopt met de bal naar het doel en omspeelt de doelverdediger, die zijn doel verlaten heeft.
Ziende dat er reëel doelgevaar is, komt de speler die zich laat verzorgen terug het speelveld op
en betwist op reglementaire wijze, buiten zijn doelgebied, de bal met de tegenspeler. De
scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat moet hij beslissen?
 De speler waarschuwen (gele kaart) en indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de
plaats waar de bal was bij de spelonderbreking.
Ο De speler waarschuwen (gele kaart) en indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de
plaats waar de speler het speelveld opkwam.
Ο De speler waarschuwen (gele kaart) en scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was
bij de spelonderbreking.

9.

Terwijl de bal in het spel is, duwt een doelverdediger de bal, zonder hem te lossen, opzettelijk en
krachtig, van in zijn strafschopgebied in het gezicht van een tegenspeler die zich door de
spelomstandigheden naast het doel in de neutrale zone bevindt. De scheidsrechter onderbreekt
het spel. Wat moet hij beslissen?
De doelverdediger uitsluiten en strafschop voor de tegenpartij.
 De doelverdediger uitsluiten en hoekschop.
Ο De doelverdediger uitsluiten en indirecte vrije schop voor de tegenpartij op plaats van de
dader, tenzij het spel werd stilgelegd in het doelgebied. In dit geval, wordt de vrije schop
genomen op de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt met de doellijn en op een
plek zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

Ο

10.

Een ‘speler-trainer’ wordt op het wedstrijdblad ingeschreven …
Ο als speler of wisselspeler.
Ο als trainer.
 als speler of wisselspeler en als trainer.

11.

Bij een reglementair uitgevoerde inworp werpt een speler de bal, opzettelijk en met geweld, in
het gezicht van een tegenspeler die zich op het speelveld en op meer dan 2 meter bevindt. De
scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat moet hij beslissen?
Ο De speler uitsluiten en inworp voor de tegenpartij.
 De speler uitsluiten en directe vrije schop voor de tegenpartij op de plaats van het
slachtoffer.
Ο De speler uitsluiten en directe vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn.
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12.

Bij een reglementair uitgevoerde inworp werpt een verdediger de bal rechtstreeks naar zijn
doelverdediger. Deze raakt de bal met de hand maar houdt hem niet onder controle. De bal gaat
in het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de doelverdediger de bal
raakte, tenzij het spel werd stilgelegd in het doelgebied. In dit geval, wordt de vrije schop
genomen op de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt met de doellijn en op een
plek zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
Ο Hoekschop.
 Aftrap.

13.

Ploeg A mag binnen het eigen strafschopgebied een directe vrije schop nemen. Een speler van
die ploeg trapt de bal doelbewust naar zijn doelverdediger, die de bal met de handen opraapt en
wil uittrappen. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat moet hij beslissen?
Ο Scheidsrechtersbal op de plaats waar de doelverdediger de bal met de handen raakte.
Ο Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de doelverdediger de bal met
de handen raakte.
 De vrije schop hernemen.

14.

Een speler trapt de aftrap rechtstreeks in het doel van de tegenpartij. Wat moet de
scheidsrechter beslissen?
Ο De aftrap hernemen.
Ο Doelschop.
 Geldig doelpunt.

15.

Aanvaller nr.8 loopt met de bal aan de voet het strafschopgebied binnen en wordt foutief
gestopt door de doelverdediger, waardoor beide spelers met elkaar botsen. De scheidsrechter
kent een strafschop toe. Als gevolg van deze botsing werden beide spelers gekwetst. Na hun
verzorging biedt nr.8 zich aan om de strafschop te nemen. Wat moet de scheidsrechter
beslissen?
 Hij mag de strafschop nemen.
Ο Hij mag de strafschop niet nemen.

16.

Terwijl de bal in het spel is in zijn strafschopgebied, geeft een speler een fikse duw aan de
scheidsrechter, die zich buiten het strafschopgebied bevindt. De scheidsrechter onderbreekt het
spel. Wat moet hij beslissen?
Ο De speler uitsluiten en scheidsrechtersbal op de plaats van het slachtoffer.
Ο De speler uitsluiten en directe vrije schop voor de tegenpartij op de plaats van het
slachtoffer.
 De speler uitsluiten en indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats van het
slachtoffer.
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17.

Op het ogenblik dat een aanvaller aanstalten maakt om de bal in het doel van de tegenpartij te
trappen, komt een toeschouwer op het speelveld met de bedoeling de bal weg te trappen. Hij
beïnvloedt op geen enkele wijze de spelontwikkeling en raakt de bal niet. Deze belandt echter in
het doel. De scheidsrechter laat de toeschouwer door de terreinafgevaardigde verwijderen en
het spel wordt hervat met …
Ο scheidsrechtersbal op de plaats waar de toeschouwer op het speelveld kwam.
 aftrap.
Ο scheidsrechtersbal op de plaats waar de toeschouwer de bal wilde spelen.

18.

Bij het nemen van een strafschop trapt de strafschopnemer de bal tegen de doelpaal, krijgt hem
terug in zijn bezit en scoort een doelpunt. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο Aftrap.
Ο Scheidsrechtersbal op de plaats waar de strafschopnemer herneemt.
 Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de strafschopnemer
herneemt.

19.

Een verdediger krijgt een directe vrije schop in zijn eigen strafschopgebied toegewezen. Hij trapt
de bal naar zijn doelverdediger die volledig naast de bal grijpt. De bal belandt in het doel. Wat
moet de scheidsrechter beslissen?
 De vrije schop hernemen.
Ο Hoekschop.
Ο Aftrap.

20.

Terwijl de bal in het spel is, beginnen twee ploegmaats in hun eigen strafschopgebied met elkaar
te vechten. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat moet hij beslissen?
Ο Beide spelers uitsluiten en strafschop voor de tegenpartij.
 Beide spelers uitsluiten en indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats van de
vechtpartij.
Ο Beide spelers uitsluiten en scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was bij de
spelonderbreking.

21.

De doelverdediger grijpt de bal met beide handen in zijn strafschopgebied ter hoogte van de
strafschopstip. De scheidsrechter onderbreekt het spel omdat twee tegenspelers met hun
hoofden tegen elkaar botsten tijdens een vorige spelactie, net buiten het strafschopgebied.
Nadat beide spelers van het speelveld geëvacueerd zijn, wordt het spel hervat met …
Ο een uittrap van de doelverdediger.
 een scheidsrechtersbal op de plaats waar de doelverdediger de bal opving.
Ο een scheidsrechtersbal op de plaats waar de twee tegenspelers met elkaar in botsing
kwamen.
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22.

Vóór de aanvang van de wedstrijd, bij het verlaten van de kleedkamers maar buiten het
speelveld, geeft een effectieve speler een elleboogstoot aan een tegenspeler. De scheidsrechter
…
Ο mag deze speler niet laten meespelen en stelt een scheidsrechtersverslag op voor het
bevoegde comité.
 moet deze speler wel laten meespelen en stelt een scheidsrechtersverslag op voor het
bevoegde comité.
Ο mag deze speler niet laten meespelen, laat hem wisselen door een reglementair
ingeschreven wisselspeler en vermeldt dit feit in de rubriek “Opmerkingen” van het
wedstrijdblad (bij gebruik van een papieren wedstrijdblad ook in het e-kickoff-rapport).

23.

De scheidsrechter stuurt een speler van het speelveld om zijn kledij in orde te brengen. Zonder
toelating komt deze speler terug het veld op en hij mengt zich onmiddellijk in het spel. De
scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat moet hij beslissen?
Ο De speler waarschuwen (gele kaart) en scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was
bij de spelonderbreking.
 De speler waarschuwen (gele kaart) en indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was
bij de spelonderbreking.
Ο De speler waarschuwen (gele kaart) en directe vrije schop op de plaats waar de bal was
bij de spelonderbreking.

24.

De officiële duur van een speelhelft wordt voor het trappen van een strafschop verlengd. De
scheidsrechter brengt de twee ploegkapiteins op de hoogte van deze verlenging. De kapitein van
de groene ploeg vraagt aan de scheidsrechter de eerste wissel van zijn ploeg aan. Moet de
scheidsrechter deze wissel toestaan?
 Ja.
Ο Mits akkoord van de kapitein van de rode ploeg.
Ο Neen.

25.

Een speler wordt voor buitenspel op 6 m van het doel bestraft. Daarop geeft de verdediger een
vrijwillige trap aan deze speler. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο De verdediger uitsluiten en strafschop voor de tegenpartij.
 De verdediger uitsluiten en indirecte vrije schop voor de verdedigende ploeg om het
buitenspel te bestraffen.
Ο De verdediger uitsluiten en scheidsrechtersbal.

26.

Een inworpnemer gooit de bal reglementair en rechtstreeks in eigen doel. Wat moet de
scheidsrechter beslissen?
Ο Doelschop.
Ο Geldig doelpunt.
 Hoekschop.

27.

Na het trappen van een hoekschop krijgt de scheidsrechter, die slecht opgesteld staat, de bal op
de arm en doet hem in het doel afwijken. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο De hoekschop hernemen.
 Geldig doelpunt.
Ο Scheidsrechtersbal op de plaats waar de scheidsrechter de bal raakte.
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28.

Bij een aftrap speelt de uitvoerder de bal rechtstreeks naar zijn doelverdediger. Deze raakt de bal
niet en de bal gaat in het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
 De aftrap hernemen.
Ο Geldig doelpunt.
Ο Hoekschop.

29.

Bij een aftrap speelt de uitvoerder de bal rechtstreeks naar zijn doelverdediger. Deze raakt de
bal, maar kan niet verhinderen dat hij in het doel gaat. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
 De aftrap hernemen.
Ο Geldig doelpunt.
Ο Hoekschop.

30.

Bij het nemen van een indirecte vrije schop door de verdedigende ploeg buiten het
strafschopgebied, raakt de bal de scheidsrechter en verdwijnt in eigen doel. Wat moet de
scheidsrechter beslissen?
 Hoekschop.
Ο Geldig doelpunt.
Ο Scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal de scheidsrechter raakte.

31.

Bij een inworp gooit een aanvaller de bal in het strafschopgebied. Gehinderd door een
ploegmaat kan de doelverdediger de bal niet bereiken. Om te vermijden dat de bal rechtstreeks
in het doel gaat, slaat een verdediger de bal uit het doel. De scheidsrechter onderbreekt het spel.
Wat moet hij beslissen?
Ο Strafschop.
 Strafschop en de verdediger waarschuwen (gele kaart).
Ο Strafschop en de verdediger uitsluiten.

32.

Mag de scheidsrechter een speler die nog op het speelveld staat na het eindsignaal van de
wedstrijd, uitsluiten (de rode kaart tonen)?
Ο Neen.
 Ja.

33.

Gedurende een spelfase vraagt een speler aan de scheidsrechter om het speelveld te mogen
verlaten (hij wil van schoenen veranderen). Hij krijgt de toelating van de scheidsrechter. Terwijl
hij zich terugtrekt, komt de bal bij hem en hij scoort een doelpunt. Wat moet de scheidsrechter
beslissen?
 Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de speler de bal speelde.
Ο Scheidsrechtersbal op de plaats waar de speler de bal speelde.
Ο Geldig doelpunt.
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34.

Een speler van ploeg A neemt, op een niet-reglementaire wijze, een inworp. Niettemin komt de
bal rechtstreeks tot bij een speler van ploeg B, die een doelpunt scoort. Wat moet de
scheidsrechter beslissen?
Ο De inworp hernemen door een speler van ploeg A.
 De inworp hernemen door een speler van ploeg B.
Ο Geldig doelpunt (voordeel).

35.

Een verdediger stopt de bal met de voet in zijn eigen strafschopgebied. Hij laat de bal ter plaatse
liggen. Zijn doelverdediger dribbelt ermee voorwaarts tot aan de lijn van het strafschopgebied en
neemt dan de bal in zijn handen. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο Doorspelen.
 Het spel onderbreken en indirecte vrije schop tegen de doelverdediger op de plaats waar
hij de bal in zijn handen nam.
Ο Het spel onderbreken en indirecte vrije schop tegen de doelverdediger op de plaats waar
de verdediger de bal stopte.

36.

Bij een reglementair genomen inworp werpt een verdediger de bal rechtstreeks naar zijn
doelverdediger. Deze raakt de bal met de hand, maar houdt hem niet onder controle. De bal gaat
naast het doel buiten. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο De inworp hernemen.
Ο Hoekschop.
 Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de doelverdediger de bal met
de hand raakte.

37.

Een speler die een vrije schop gaat nemen, plaatst zijn voet op de bal en beweegt hem voor- en
achterwaarts zonder hem te lossen. Daarna duwt hij hem naar een ploegmaat. Wat moet de
scheidsrechter beslissen?
Ο Doorspelen.
Ο De vrije schop hernemen.
 Indirecte vrije schop voor de tegenpartij.

38.

Een club beschikt over twee naast elkaar liggende speelvelden. De wedstrijd vangt aan op
speelveld A. Tijdens de wedstrijd wordt dit veld onbespeelbaar. Mag de rest van deze wedstrijd
op speelveld B voortgezet worden?
Ο Ja.
 Neen.
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39.

De bal is in het spel. De doelverdediger van ploeg A, die zich in zijn eigen strafschopgebied
bevindt, gooit de bal opzettelijk en met geweld in het gezicht van een tegenspeler die door
spelomstandigheden naast het doel in de neutrale zone ligt. Wat moet de scheidsrechter
beslissen?
 De doelverdediger uitsluiten en indirecte vrije schop voor ploeg B op de plaats waar de
bal was op het ogenblik dat hij door de doelverdediger geworpen werd, tenzij het spel
werd stilgelegd in het doelgebied. In dit geval, wordt de vrije schop genomen op de lijn
van het doelgebied, die evenwijdig loopt met de doellijn en op een plek zo dicht mogelijk
bij de plaats waar de bal was toen hij door de doelverdediger geworpen werd.
Ο De doelverdediger uitsluiten en hoekschop.
Ο De doelverdediger uitsluiten en strafschop voor ploeg B.

40.

Om de tegenspeler te misleiden, onderbreekt de strafschopnemer even zijn aanloop alvorens de
bal te trappen. De doelverdediger weert de bal af. Een ploegmaat van de strafschopnemer komt
reglementair in het bezit van de bal, trapt naar doel en scoort. Wat moet de scheidsrechter
beslissen?
Ο De strafschopnemer waarschuwen (gele kaart) en indirecte vrije schop voor de
tegenpartij op de plaats waar de overtreding begaan werd.
Ο De strafschopnemer waarschuwen (gele kaart) en de strafschop hernemen.
 Geldig doelpunt.

41.

In een wedstrijd voor 1ste ploegen schrijft ploeg A 11 spelers en 4 wisselspelers in op het
wedstrijdblad. Vóór de aanvang van de wedstrijd, maar nadat de scheidsrechter en de spelers op
het speelveld kwamen, wordt een effectieve speler van ploeg A uitgesloten en gewisseld door
één van de vier wisselspelers. Hoeveel wissels mag ploeg A tijdens de wedstrijd nog doorvoeren?
Ο Vier
Ο Drie
 Twee

42.

Terwijl de bal in het spel is, komt een wisselspeler van ploeg A zonder toelating het speelveld
opgelopen en verovert de bal. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat moet hij beslissen?
Ο Scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was bij de spelonderbreking.
Ο Directe vrije schop voor ploeg B op de plaats waar de bal was bij de spelonderbreking.
 Indirecte vrije schop voor ploeg B op de plaats waar de bal was bij de spelonderbreking.

43.

Op het ogenblik dat een aanvaller van ploeg A de bal in het doel van de tegenpartij wil trappen,
komt een supporter van ploeg B (hij draagt een sjaal met de clubkleuren) het speelveld
opgelopen, hij raakt de bal maar kan niet verhinderen dat hij in het doel gaat. Wat moet de
scheidsrechter beslissen?
Ο Geldig doelpunt.
 Scheidsrechtersbal op de plaats waar de toeschouwer de bal raakte.
Ο Indirecte vrije schop voor ploeg A.
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44.

De aanvallende ploeg mag een indirecte vrije schop nemen. De bal ligt op de juiste plaats en de
scheidsrechter laat de spelhervatting met een armteken toe. Een aanvaller zet zijn voet op de bal
zonder hem te bewegen, een ploegmaat trapt hem vervolgens rechtstreeks in het doel. Wat
moet de scheidsrechter beslissen?
Ο Geldig doelpunt.
 Doelschop.
Ο De vrije schop hernemen.

45.

Tijdens een spelactie fluit de scheidsrechter per vergissing voor buitenspel. Hij beseft het
onmiddellijk. Mag hij de spelers met een woord of een gebaar de toelating geven om door te
spelen?
 Neen, want een fluitsignaal onderbreekt het spel.
Ο Ja, door voordeel toe te passen.

46.

De scheidsrechter fluit voor gevaarlijk spel van een aanvaller van ploeg A in het strafschopgebied
van ploeg B. De verdediger van ploeg B, slachtoffer van het gevaarlijk spel, maakt zich lastig en
geeft zijn tegenspeler een vuistslag in het gezicht. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο De verdediger uitsluiten en strafschop voor ploeg A.
 De verdediger uitsluiten en indirecte vrije schop voor ploeg B op de plaats van het
gevaarlijk spel.
Ο De verdediger uitsluiten en scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal op het moment
van de vuistslag was.

47.

In een spelactie verliest een speler zijn schoen en scoort onmiddellijk daarop met deze voet een
doelpunt. Is dit doelpunt geldig?
 Ja
Ο Neen

48.

Na zijn aanloop beëindigd te hebben, veinst de strafschopnemer de bal te zullen trappen en trapt
hem dan toch in het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο De strafschopnemer waarschuwen (gele kaart) en indirecte vrije schop voor de
tegenpartij op de plaats waar de overtreding werd begaan.
 De strafschopnemer waarschuwen (gele kaart) en de strafschop hernemen.
Ο Geldig doelpunt.

49.

Terwijl de bal in het spel is, komt een wisselspeler vanuit de dug-out het speelveld opgelopen en
geeft een trap aan een verdediger van de tegenpartij. De scheidsrechter onderbreekt het spel.
Het slachtoffer is ernstig geraakt en moet met de draagberrie afgevoerd worden. Wat moet de
scheidsrechter beslissen?
 De wisselspeler uitsluiten en indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar
de bal was bij de spelonderbreking.
Ο De wisselspeler uitsluiten en directe vrije schop voor de tegenpartij op de plaats van de
overtreding.
Ο De wisselspeler uitsluiten en indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar
de wisselspeler het speelveld betrad.
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50.

Een inworpnemer gooit de bal op een gewelddadige, maar niet-reglementaire wijze in het
gezicht van een tegenspeler die op het speelveld staat. De scheidsrechter onderbreekt het spel.
Wat moet hij beslissen?
Ο De inworpnemer uitsluiten en inworp door een ploegmaat.
 De inworpnemer uitsluiten en inworp door een tegenspeler.
Ο De inworpnemer uitsluiten en directe vrije schop op de zijlijn ten voordele van de
tegenpartij.

51.

Tijdens de wedstrijd wordt een speler uitgesloten. Wat moet die speler doen?
Ο Plaats nemen op de reservebank.
Ο Het speelveld en de neutrale zone verlaten.
 Naar de kleedkamer terugkeren.

52.

Een ploeg begint de wedstrijd met 10 spelers. Op het wedstrijdblad zijn geen wisselspelers
ingeschreven. Na 5’ kwetst een speler van deze ploeg zich en hij moet het speelveld definitief
verlaten. Even later komen twee spelers van die ploeg aan. Hoeveel van die spelers mogen er
nog meespelen?
Ο Geen enkele.
 Eén.
Ο Twee.

53.

Tijdens een overdag gespeelde wedstrijd, nadat de bal in hoekschop uit het spel gerold is,
onderbreekt de scheidsrechter de wedstrijd gedurende 26 minuten, omdat er een hevig onweer
losgebarsten is. Vergeet ook niet dat, door de afwezigheid van de bezoekers op het voorziene
aanvangsuur, de aftrap van de wedstrijd, met het akkoord van de thuisploeg, 8 minuten
uitgesteld werd. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο De wedstrijd hervatten met scheidsrechtersbal.
Ο De wedstrijd hervatten met hoekschop zoals voorzien bij de onderbreking.
 De wedstrijd definitief staken en de feiten vermelden in de rubriek “Opmerkingen” van
het wedstrijdblad (bij gebruik van een papieren wedstrijdblad ook in het e-kickoffrapport).

54.

Bij het nemen van een strafschop wordt de bal door de doelverdediger in de voeten van de
strafschopnemer afgeweerd. Deze trapt hem keihard in het doel van de tegenpartij. Wat moet de
scheidsrechter beslissen?
 Geldig doelpunt.
Ο De strafschop hernemen.
Ο Scheidsrechtersbal op de plaats waar de strafschopnemer de bal in het doel trapte.

55.

De scheidsrechter kent aan ploeg A in het eigen strafschopgebied een indirecte vrije schop toe.
De speler die de vrije schop neemt, trapt de bal onhandig tegen een aanvaller van ploeg B die op
de afbakeningslijn van het strafschopgebied staat. De speler van ploeg B komt in het bezit van de
bal en trapt hem in het doel van ploeg A. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο Geldig doelpunt.
Ο Scheidsrechtersbal op de plaats waar de aanvaller van ploeg B de bal raakte.
 De vrije schop hernemen.
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56.

Bij het nemen van een strafschop, tussen het fluitsignaal en het trappen, werpt een tegenspeler
gewelddadig met modder op de strafschopnemer. Deze onderbreekt zijn spelactie niet en trapt
de bal in de hoek van het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
 Geldig doelpunt en de speler die met modder gooide, uitsluiten.
Ο Geldig doelpunt en de speler die met modder gooide, waarschuwen (gele kaart).
Ο De strafschop hernemen en de speler die met modder gooide, uitsluiten.

57.

Een speler van ploeg A trapt de bal naar het doel van de tegenpartij. Een verdediger van ploeg B
ziet dat de doelverdediger kansloos is en dat de bal in het doel zal gaan. Om dit mogelijke
doelpunt te vermijden, duikt de verdediger naar de bal en doet hem met de vuist afwijken. Pech
echter, want de bal vliegt toch tegen de netten van ploeg B. Wat moet de scheidsrechter
beslissen?
Ο Geldig doelpunt en de verdediger van ploeg B uitsluiten.
 Geldig doelpunt en de verdediger van ploeg B eventueel waarschuwen (gele kaart).
Ο De verdediger van ploeg B uitsluiten en strafschop voor ploeg A.

58.

Een verdediger van ploeg A neemt een directe vrije schop buiten zijn strafschopgebied. De bal,
reglementair in het spel gebracht, raakt de scheidsrechter en botst in het strafschopgebied van
ploeg A. De speler die de vrije trap nam, loopt naar de bal en neemt hem met beide handen vast.
De scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat moet hij beslissen?
 Strafschop voor ploeg B.
Ο De vrije schop hernemen.
Ο Indirecte vrije schop voor ploeg B op de plaats waar de verdediger de bal in de handen
nam.

59.

Tijdens een officiële wedstrijd van eerste ploegen wil ploeg A een wissel doorvoeren. De
scheidsrechter maakt de kapitein erop attent dat het om een vierde wissel gaat. Toch eist deze
dat de wissel doorgaat. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο Hij laat de wissel doorgaan en vermeldt dit feit in de rubriek “Opmerkingen” van het
wedstrijdblad (bij gebruik van een papieren wedstrijdblad ook in het e-kickoff-rapport).
Ο Hij laat de wissel doorgaan nadat hij de kapitein van de tegenpartij inlichtte.
 Hij staakt de wedstrijd en vermeldt dit feit in de rubriek “Opmerkingen” van het
wedstrijdblad (bij gebruik van een papieren wedstrijdblad ook in het e-kickoff-rapport).

60.

Een verdediger neemt een doelschop reglementair. Op het ogenblik dat de bal het
strafschopgebied verlaten heeft en alvorens een andere speler hem aanraakte, speelt dezelfde
verdediger de bal opzettelijk met de hand. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat moet hij
beslissen?
 Directe vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de verdediger het handspel
beging.
Ο Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de verdediger het handspel
beging.
Ο Scheidsrechtersbal op de plaats waar de verdediger het handspel beging.
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61.

Terwijl de bal in het spel is, gooit een doelverdediger de bal opzettelijk en gewelddadig tegen het
hoofd van een tegenspeler die buiten het strafschopgebied op het veld loopt. De scheidsrechter
onderbreekt het spel. Wat moet hij beslissen?
Ο De doelverdediger uitsluiten en indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats
waar de doelverdediger zich bevond toen hij gooide.
 De doelverdediger uitsluiten en directe vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar
de bal de speler raakte.
Ο De doelverdediger uitsluiten en strafschop voor de tegenpartij.

62.

Bij inworp gooit een speler van ploeg B de bal naar het doel van ploeg A. De bal raakt de
doelpaal, ploft uiteen, valt op de grond en gaat in het doel. Wat moet de scheidsrechter
beslissen?
Ο Geldig doelpunt.
Ο De inworp met een nieuwe bal hernemen.
 Met een nieuwe bal, scheidsrechtersbal op de lijn van het doelgebied evenwijdig met de
doellijn.

63.

Een verdediger geeft een vuistslag aan zijn ploegmaat, omdat deze onnodig een hoekschop
toestond. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο De verdediger uitsluiten en strafschop voor de tegenpartij.
Ο De verdediger uitsluiten en indirecte vrije schop voor de tegenpartij.
 De verdediger uitsluiten en hoekschop.

64.

Terwijl de bal in het strafschopgebied van ploeg A is, spuwt een speler van deze ploeg, die zich op
het speelveld dicht bij de zijlijn ter hoogte van de middenlijn bevindt, naar de trainer van ploeg B,
die in zijn technische zone staat. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat moet hij beslissen?
Ο De speler uitsluiten en directe vrije schop in het voordeel van ploeg B op de plaats waar
de dader van het spuwen zich bevond.
Ο De speler uitsluiten en indirecte vrije schop in het voordeel van ploeg B op de plaats waar
de dader van het spuwen zich bevond.
 De speler uitsluiten en indirecte vrije schop in het voordeel van ploeg B op de plaats waar
de bal was bij de spelonderbreking.
Ο De speler uitsluiten en scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was bij de
spelonderbreking.

65.

Tijdens de normale wedstrijdduur moet een strafschop hernomen worden. Mag deze door een
ploegmaat van de speler die eerst trapte, genomen worden?
 Ja.
Ο Neen.
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66.

Een assistent signaleert dat de bal over de zijlijn buiten is. Alvorens de scheidsrechter fluit, slaat
een verdediger in zijn eigen strafschopgebied een tegenspeler tegen het hoofd. Wat moet de
scheidsrechter beslissen?
Ο De verdediger uitsluiten en strafschop voor de tegenpartij.
 De verdediger uitsluiten en inworp op de plaats waar de bal over de zijlijn buiten was
(signalisatie assistent).

67.

Mag een aanvaller vrijwillig het speelveld verlaten om een buitenspelpositie te voorkomen?
 Ja.
Ο Neen.

68.

Een inworpnemer duwt de bal zonder hem te lossen in het gezicht van een tegenspeler. De
scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat moet hij beslissen?
Ο De overtreder uitsluiten en directe vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn voor de
tegenpartij.
 De overtreder uitsluiten en inworp voor dezelfde partij.

69.

Een speler werpt in en speelt vervolgens de bal met de hand, alvorens een andere speler de bal
aanraakte. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat moet hij beslissen?
Ο Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de speler de bal een tweede
maal speelde.
 Directe vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de speler de bal een tweede
maal speelde.
Ο Inworp voor de tegenpartij.

70.

Op het ogenblik dat de scheidsrechter de bal laat vallen bij een scheidsrechtersbal, geeft een
speler van ploeg B een forse trap aan zijn ploegmaat. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
 Het spel onderbreken, de dader uitsluiten en de scheidsrechtersbal hernemen.
Ο Het spel onderbreken, de dader uitsluiten en indirecte vrije schop voor ploeg A, want de
bal had zijn omtrek afgelegd.
Ο Het spel onderbreken, de dader uitsluiten en directe vrije schop voor ploeg A op de
plaats van de trap.

71.

Vanuit zijn eigen strafschopgebied gooit een verdediger modder in het gezicht van de
scheidsrechter die buiten het strafschopgebied staat. De scheidsrechter onderbreekt het spel.
Wat moet hij beslissen?
Ο De verdediger uitsluiten en indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de
verdediger was.
Ο De verdediger uitsluiten en strafschop voor de tegenpartij.
 De verdediger uitsluiten en indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de
scheidsrechter was.
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72.

Tijdens een kampioenschapwedstrijd breekt de lat van een doel. De verantwoordelijken van de
thuisploeg verwijderen de gevaarlijke voorwerpen en willen, met het akkoord van de tegenpartij,
de doellat vervangen door een koord. Is dit toegelaten?
Ο Ja.
 Neen.

73.

De doelverdediger van ploeg A grijpt de bal in zijn handen en trapt van in zijn eigen
strafschopgebied, weliswaar geholpen door de wind, de bal rechtstreeks in het doel van ploeg B.
Wat moet de scheidsrechter beslissen?
 Geldig doelpunt.
Ο Doelschop.
Ο Hoekschop.

74.

De strafschopnemer trapt de bal tegen de doelpaal. De bal kaatst terug, raakt de scheidsrechter
en komt onmiddellijk terug in de voeten van deze speler die hem in het doel trapt. Wat moet de
scheidsrechter beslissen?
Ο Geldig doelpunt.
 Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de speler de bal een tweede
maal speelde.
Ο Scheidsrechtersbal op de plaats waar de speler de bal een tweede maal speelde.

75.

Op het ogenblik dat de bal over de zijlijn buiten zou gaan en laatst geraakt werd door een speler
van ploeg A, raakt hij de assistent-scheidsrechter die ongelukkigerwijze op de zijlijn fungeert,
waarop de bal terugkeert. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο Indirecte vrije schop in het voordeel van ploeg B op de plaats waar de bal de assistentscheidsrechter raakte.
Ο Scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal de assistent-scheidsrechter raakte.
 Doorspelen.

76.

Tijdens een spelfase begaat een verdediger een overtreding op een tegenspeler. Op dat ogenblik
beslist de scheidsrechter voordeel te passen zonder het te tonen. Onmiddellijk daarna blijkt de
beslissing van de scheidsrechter niet opportuun. Wat zal de scheidsrechter beslissen?
Ο Doorspelen.
 De begane overtreding bestraffen.

77.

Een speler van de verdedigende ploeg A neemt een directe vrije schop in zijn eigen
strafschopgebied. Nadat de bal een paar meter heeft afgelegd, maar alvorens het
strafschopgebied te verlaten, wordt een speler van ploeg B, die buiten het strafschopgebied is,
getrapt door een speler van ploeg A, die binnen het strafschopgebied is. De scheidsrechter
onderbreekt het spel. Wat moet hij beslissen?
Ο De overtreder uitsluiten en strafschop voor ploeg B.
 De overtreder uitsluiten en de vrije schop hernemen.
Ο De overtreder uitsluiten en directe vrije schop voor ploeg B op de plaats van het
slachtoffer.
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78.

Een doelverdediger neemt een doelschop. Door de modder stopt de bal op de afbakeningslijn
van het strafschopgebied. De doelverdediger haast zich naar de bal en zonder dat een andere
speler hem aanraakte, neemt hij hem in zijn handen. De scheidsrechter onderbreekt het spel.
Wat moet hij beslissen?
Ο Directe vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de doelverdediger de bal
neemt.
Ο Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de doelverdediger de bal
neemt.
 De doelschop hernemen.

79.

Bij de controle van het speelveld voor de wedstrijd stelt de scheidsrechter vast dat een hoekvlag
ontbreekt. De terreinafgevaardigde meldt dat het niet mogelijk is ervoor te zorgen. Wat moet de
scheidsrechter beslissen?
Ο Spelen, maar een scheidsrechtersverslag opstellen voor het bevoegde comité.
Ο Spelen, zonder voorwaarden.
 De wedstrijd niet aanvangen, want het speelveld is ongeschikt {vermelden in de rubriek
“Opmerkingen” van het wedstrijdblad (bij gebruik van een papieren wedstrijdblad ook in
het e-kickoff-rapport)}.

80.

Na het eindsignaal hebben het scheidsrechterstrio en de spelers het speelveld verlaten. In de
spelerstunnel beledigt een speler een assistent op grove wijze. Deze speler had al een gele kaart
gekregen tijdens de wedstrijd. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο De rode kaart tonen en deze enkel vermelden in de rubriek “Opmerkingen” van het
wedstrijdblad (bij gebruik van een papieren wedstrijdblad ook in het e-kickoff-rapport).
Ο De rode kaart tonen en een scheidsrechtersverslag opstellen voor het bevoegde comité.
 Alleen een scheidsrechtersverslag opstellen voor het bevoegde comité.

81.

Bij een doelschop door een verdediger genomen, komt de bal na ± 25 meter door een hevige
wind terug in het strafschopgebied. De verdediger wil vermijden dat de bal in eigen doel vliegt,
maar bokst hem echter, via de doelpaal, toch in eigen doel. Wat moet de scheidsrechter
beslissen?
 Strafschop voor de tegenpartij.
Ο Hoekschop.
Ο Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de verdediger de bal bokste.

82.

Een doelverdediger plukt in zijn doelgebied de bal uit de lucht. Hij stapt ermee op de vlakke hand
buiten zijn doelgebied om uit te trappen. Een aanvaller komt langs en kopt de bal in doel. Wat
moet de scheidsrechter beslissen?
Ο Geldig doelpunt.
 De aanvaller waarschuwen (gele kaart) en indirecte vrije schop voor de verdedigende
ploeg waar de aanvaller de bal speelde.
Ο De aanvaller waarschuwen (gele kaart) en directe vrije schop voor de verdedigende ploeg
waar de aanvaller de bal speelde.
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83.

De spelers en de scheidsrechter zijn nog op het speelveld, als beide ploegafgevaardigden de
scheidsrechter erop attent maken dat hij de eerste speelhelft 5 minuten te vroeg afgefloten
heeft. Wat moet hij beslissen?
Ο Normaal naar de kleedkamers gaan en dit feit vermelden in de rubriek “Opmerkingen”
van het wedstrijdblad (bij gebruik van een papieren wedstrijdblad ook in het e-kickoffrapport).
Ο De 2de speelhelft 5 minuten verlengen.
 Het spel voor 5 minuten hervatten.

84.

Mag een doelverdediger deelnemen aan een scheidsrechtersbal?
 Ja.
Ο Neen.

85.

Ploeg A begon de wedstrijd met 10 effectieven en 2 ingeschreven wisselspelers. De
doelverdediger van deze ploeg kwetst zich aan de hand en wisselt stiekem van trui met een
wisselspeler. Bij een schot op doel door ploeg B kan de wisselspeler/doelverdediger de bal,
buiten zijn doelgebied, onvoldoende afweren. De bal rolt in het doel. De scheidsrechter stelt nu
pas vast dat, zonder zijn medeweten, een wissel heeft plaatsgehad. Wat moet de scheidsrechter
beslissen?
Ο Beide spelers waarschuwen (gele kaart) en geldig doelpunt.
Ο Beide spelers waarschuwen (gele kaart) en scheidsrechtersbal op de plaats waar de
wisselspeler/doelverdediger de bal speelde.
Ο Beide spelers waarschuwen (gele kaart) en strafschop voor ploeg B.
 Beide spelers waarschuwen (gele kaart) en indirecte vrije schop voor ploeg B op de plaats
waar de wisselspeler/doelverdediger de bal speelde.

86.

Ploeg A scoort een geldig doelpunt. Op dat ogenblik ziet de scheidsrechter het noodsignaal van
één van zijn assistenten. Deze zegt hem dat de doelverdediger van deze ploeg in zijn
strafschopgebied op een tegenspeler gespuwd heeft, juist voor de bal in het doel van ploeg B
ging. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
 Doelverdediger uitsluiten en strafschop voor ploeg B.
Ο Doelverdediger uitsluiten en scheidsrechtersbal op de plaats van het slachtoffer.
Ο Doelverdediger uitsluiten en geldig doelpunt.

87.

Een gewisselde speler neemt plaats op de bank/dug-out. Bij een betwiste spelactie tegen de
zijlijn roept hij beledigende woorden naar de scheidsrechter, die het spel onderbreekt. Wat moet
de scheidsrechter beslissen?
Ο Hij laat de gewisselde speler via de terreinafgevaardigde uit de neutrale zone
verwijderen en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij
op de plaats waar de bal was bij de spelonderbreking.
Ο De gewisselde speler uitsluiten en indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats
waar de bal was bij de spelonderbreking.
 De gewisselde speler uitsluiten en scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was bij de
spelonderbreking.
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88.

Er moet een strafschop getrapt worden. Op de plaats van de strafschopstip is het zeer nat en
modderig. De strafschopnemer …
Ο mag de bal iets zijwaarts van de stip plaatsen.
Ο mag de bal iets achterwaarts van de stip plaatsen.
 moet de bal op de stip plaatsen.

89.

Nadat de bal de grond geraakt heeft bij scheidsrechtersbal, trapt een speler de bal rechtstreeks
in het doel van de tegenpartij. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο Geldig doelpunt.
 Doelschop.
Ο Hoekschop.

90.

De bal gaat over de zijlijn buiten in het voordeel van ploeg A. De kapitein van deze ploeg benut
deze spelonderbreking om een wissel aan te vragen. De gewisselde speler verlaat het speelveld.
De wisselspeler, die de toelating van de scheidsrechter gekregen heeft om het speelveld op te
komen, wil onmiddellijk de inworp uitvoeren, zonder het speelveld te betreden. Mag de
scheidsrechter deze actie toelaten?
Ο Ja.
 Neen.

91.

In een wedstrijd van de Lagere Afdelingen treedt een ploeg aan in zwarte uitrusting. De
scheidsrechter heeft alleen zijn zwarte uitrusting bij. Hoe zal de scheidsrechter optreden?
Ο Hij zal de ploeg verplichten een uitrusting van een andere kleur te dragen.
 Hij zal de thuisclub vragen hem te voorzien van een propere uitrusting die in kleur
verschilt van de uitrusting van beide ploegen.

92.

Een speler van ploeg A trapt een hoekschop op een reglementaire wijze. Door hun aanloop vallen
zijn ploegmaat en een verdediger van de tegenpartij over de doellijn in het doel. Daar maakt de
verdediger van de gelegenheid gebruik om zijn tegenspeler een vrijwillige trap te geven. De
scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat moet hij beslissen?
 De verdediger uitsluiten en scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was bij de
spelonderbreking, tenzij het spel werd stilgelegd in het doelgebied. In dit geval, wordt de
scheidsrechtersbal uitgevoerd op de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt met de
doellijn en op een plek zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het spel werd
onderbroken.
Ο De verdediger uitsluiten en de hoekschop hernemen.
Ο De verdediger uitsluiten en strafschop voor ploeg A.

93.

Op het einde van de wedstrijd verlengt de scheidsrechter de reglementaire duur van het spel om
een strafschop te nemen. De bal, op een reglementaire wijze getrapt, raakt eerst de doellat,
vervolgens de doelverdediger en gaat dan in het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
 Geldig doelpunt en einde van de wedstrijd.
Ο Geen doelpunt en einde van de wedstrijd.
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94.

In een wedstrijd van 1ste ploegen, tijdens een spelonderbreking vraagt de kapitein van ploeg A
aan de scheidsrechter om zijn speler nummer 10 te wisselen door speler nummer 13. De
scheidsrechter aanvaardt deze wissel en speler nummer 10 verlaat het speelveld. Vooraleer
speler nummer 13 het speelveld betreedt, verandert de kapitein van ploeg A zijn standpunt en
vraagt aan de scheidsrechter om nummer 10 door nummer 16 (en niet meer nummer 13) te
wisselen. Moet de scheidsrechter dit aanvaarden?
 Ja.
Ο Neen.

95.

Een speler-trainer is als trainer en als wisselspeler op het wedstrijdblad ingeschreven. In de loop
van de wedstrijd wordt hij in zijn functie van trainer, wegens herhaalde kritiek en verwijten,
uitgesloten. Mag hij nadien nog als wisselspeler het veld opkomen om een ploegmaat te
vervangen?
Ο Ja.
 Neen.

96.

Een aanvaller van ploeg A schiet op doel. De bal wordt door de doelverdediger van ploeg B in de
voeten van een ploegmaat van de aanvaller afgeweerd. Deze ploegmaat die, op het ogenblik van
de trap, in een niet-strafbare buitenspelpositie stond, trapt de bal in het doel van de tegenpartij.
Wat moet de scheidsrechter beslissen?
 Geen doelpunt wegens buitenspel.
Ο Geldig doelpunt.

97.

Tijdens het wedstrijdverloop en terwijl de bal in het spel is, krijgt de scheidsrechter een slag van
een speler van ploeg A die hij echter niet met zekerheid kan identificeren. De scheidsrechter die
nog in de mogelijkheid is om de wedstrijd voort te leiden, vraagt aan de kapitein van ploeg A
hem de identiteit van de dader mee te delen. De kapitein weigert hierop in te gaan. Wat moet de
scheidsrechter beslissen?
Ο Indirecte vrije schop voor ploeg B op de plaats van de overtreding en een
scheidsrechtersverslag opstellen voor het bevoegde comité.
Ο De kapitein van ploeg A uitsluiten, indirecte vrije schop voor ploeg B op de plaats van de
overtreding en een scheidsrechtersverslag opstellen voor het bevoegde comité.
 De wedstrijd definitief staken en een scheidsrechtersverslag opstellen voor het bevoegde
comité.

98.

Een doelverdediger neemt een inworp en gooit de bal in zijn eigen strafschopgebied. Hij loopt
snel dit gebied binnen en grijpt de bal, buiten zijn doelgebied, in zijn handen zonder dat iemand
anders de bal aanraakte of speelde. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο Doorspelen.
 Het spel onderbreken en indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de
doelverdediger de bal in zijn handen nam.
Ο Het spel onderbreken en strafschop voor de tegenpartij.
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99.

Bij een doelschop komt de bal buiten het strafschopgebied, raakt de scheidsrechter en gaat in
het doel van de speler die de doelschop nam. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο Geldig doelpunt
Ο De doelschop hernemen.
 Hoekschop.

100.

De doelverdediger van ploeg A vangt de bal in zijn eigen strafschopgebied met de handen op en
gooit hem onmiddellijk door. De bal verlaat het strafschopgebied, maar door een hevige
windstoot waait hij terug in het strafschopgebied van betrokken doelverdediger. Deze pakt hem
opnieuw met de handen, nadat de bal enkel de grond geraakt heeft. Wat moet de scheidsrechter
beslissen?
 Het spel onderbreken en indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de
doelverdediger de bal opnieuw greep.
Ο Doorspelen.
Ο Het spel onderbreken en scheidsrechtersbal op de plaats waar de doelverdediger de bal
opnieuw greep.

101.

Bij de controle van een synthetisch veld vóór de wedstrijd, stelt de scheidsrechter vast dat een
groot aantal spijkers een ontegensprekelijk gevaar voor de spelers oplevert. De thuisploeg kan
het probleem tegen het voorziene aanvangsuur van de wedstrijd niet oplossen. Wat moet de
scheidsrechter beslissen?
Ο De wedstrijd laten doorgaan en het probleem vermelden in de rubriek “Opmerkingen”
van het wedstrijdblad (bij gebruik van een papieren wedstrijdblad ook in het e-kickoffrapport).
Ο Het speelveld ongeschikt verklaren en de wedstrijd niet aanvangen.
Ο Het speelveld onbespeelbaar verklaren en de wedstrijd niet aanvangen.
 De wedstrijd niet aanvangen en het probleem vermelden in de rubriek “Opmerkingen”
van het wedstrijdblad (bij gebruik van een papieren wedstrijdblad ook in het e-kickoffrapport).

102.

De bezoekende ploeg is op het voorziene aanvangsuur afwezig. Omdat de thuisploeg akkoord
gaat, beslist de scheidsrechter de reglementaire wachttijd toe te passen. Uiteindelijk biedt de
bezoekende ploeg zich 20 minuten later aan. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο De wedstrijd normaal aanvangen.
 De wedstrijd niet aanvangen en de feiten vermelden in de rubriek “Opmerkingen” van
het wedstrijdblad (bij gebruik van een papieren wedstrijdblad ook in het e-kickoffrapport).
Ο De wedstrijd normaal aanvangen en een scheidsrechtersverslag opstellen voor het
bevoegde comité.

103.

Terwijl de bal in het spel is, komt een wisselspeler zonder toelating van de scheidsrechter het
speelveld op, bemachtigt de bal en scoort een doelpunt. De scheidsrechter beseft dit alvorens hij
het spel met een aftrap laat hervatten. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο Geldig doelpunt en de wisselspeler waarschuwen (gele kaart).
Ο De wisselspeler waarschuwen (gele kaart) en scheidsrechtersbal op de plaats waar de
wisselspeler de bal speelde.
 De wisselspeler waarschuwen (gele kaart), hem uitnodigen het speelveld te verlaten en
indirecte vrije schop voor de tegenpartij in het doelgebied.
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104.

Er is aan een verdediger van ploeg A een directe vrije schop buiten zijn strafschopgebied
toegekend. Hij trapt de bal snel naar zijn doelverdediger die, verstrooid, de actie niet doorziet en
de bal zonder hem aan te raken in het doel laat gaan. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο Geldig doelpunt.
Ο De vrije schop hernemen.
 Hoekschop.

105.

Binnen zijn eigen strafschopgebied spuwt een verdediger van ploeg A in het gezicht van de
scheidsrechter die zich ook in dit gebied bevindt. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat
moet hij beslissen?
Ο De verdediger uitsluiten en scheidsrechtersbal op de plaats waar de speler bij de
overtreding was.
 De verdediger uitsluiten en indirecte vrije schop voor ploeg B op de plaats waar de
scheidsrechter bij de overtreding was.
Ο Verdediger uitsluiten en indirecte vrije schop voor ploeg B op de plaats waar de bal was
bij de spelonderbreking.
Ο Verdediger uitsluiten en strafschop voor ploeg B.

106.

Een hoekschopnemer trapt de bal tegen de paal van het doel van de tegenpartij. De bal komt
onmiddellijk terug in zijn bezit en hij trapt hem in het doel van de tegenpartij. Wat moet de
scheidsrechter beslissen?
 Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de speler de bal opnieuw
speelde.
Ο Geldig doelpunt.
Ο Scheidsrechtersbal op de plaats waar de speler de bal opnieuw speelde.

107.

Een speler geeft een vuistslag aan een tegenspeler. De scheidsrechter sluit de dader uit, maar
deze weigert het speelveld te verlaten. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο Beroep doen op de kapitein van de ploeg van de dader.
Ο Beroep doen op de afgevaardigde van de ploeg van de dader.
 De wedstrijd definitief staken en een scheidsrechtersverslag opstellen voor het bevoegde
comité.

108.

Kort vóór de aftrap van een seniorenwedstrijd, meldt de kapitein van de thuisploeg aan de
scheidsrechter dat de voorziene terreinafgevaardigde afwezig is en dat er geen andere, bij de
club officieel aangesloten persoon aanwezig is. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο De wedstrijd normaal laten aanvangen en een scheidsrechtersverslag opstellen voor het
bevoegde comité.
 Eisen dat een speler van + 18 jaar van de thuisploeg de taak van terreinafgevaardigde op
zich neemt en bijgevolg niet meespeelt.
Ο De wedstrijd niet aanvangen.

109.

Bij een scheidsrechtersbal botst de bal op de grond, raakt niemand en gaat in het doel van ploeg
A. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
 De scheidsrechtersbal hernemen.
Ο Geldig doelpunt.
Ο Doelschop.
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110.

Bij het nemen van een strafschop, na het fluitsignaal van de scheidsrechter maar vóór de bal
getrapt is, komt de doelverdediger twee stappen vooruit. De scheidsrechter laat de strafschop
uitvoeren en de doelverdediger doet de bal in hoekschop afwijken. Wat moet de scheidsrechter
beslissen?
Ο Hoekschop.
 De strafschop hernemen.

111.

De doelverdediger van ploeg A trapt een doelschop rechtstreeks naar zijn ploegmaat, die zich op
de helft van de tegenpartij in buitenspelpositie bevindt. Deze neemt de bal aan en scoort een
doelpunt. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
 Geldig doelpunt.
Ο De buitenspelpositie van de speler van ploeg A bestraffen.
Ο De ploegmaat waarschuwen (gele kaart) en de buitenspelpositie bestraffen.

112.

Als gevolg van een betwist doelpunt, weigert een ploeg opnieuw af te trappen. Wat moet de
scheidsrechter beslissen?
Ο De wedstrijd definitief staken en een scheidsrechtersverslag opstellen voor het bevoegde
comité.
 De kapitein van de ploeg die weigert af te trappen bij zich roepen en hem de opdracht en
de nodige tijd geven om zijn spelers te verzoeken het spel te hervatten.

113.

Vóór de aanvang van de wedstrijd en nadat de spelers en de scheidsrechter al op het speelveld
zijn, moet de scheidsrechter een wisselspeler uitsluiten voor het geven van een vuistslag aan een
tegenspeler. Mag deze wisselspeler nog door een andere gewisseld worden?
 Neen.
Ο Ja.

114.

Een speler van ploeg A trapt de bal naar het doel van de tegenpartij. Een verdediger van ploeg B,
die ziet dat zijn doelverdediger geen kans maakt om de bal te vatten zodat deze zonder twijfel in
het doel zal belanden, duikt en ontzet de bal met de vuist uit het doelkader. De scheidsrechter
onderbreekt het spel. Wat moet hij beslissen?
Ο De overtreder waarschuwen (gele kaart) en strafschop voor de tegenpartij.
 De overtreder uitsluiten en strafschop voor de tegenpartij.
Ο De overtreder uitsluiten en hoekschop.

115.

Als gevolg van mist stelt de scheidsrechter de aftrap van een wedstrijd van eerste ploegen 10
minuten uit. De mist trekt weg en de wedstrijd vangt aan. Na 20 minuten keert hij weer en de
scheidsrechter onderbreekt de wedstrijd. Na 15 minuten is de mist opnieuw opgetrokken. Wat
moet de scheidsrechter beslissen?
 De wedstrijd normaal hervatten.
Ο De wedstrijd normaal hervatten en het feit vermelden in de rubriek “Opmerkingen” van
het wedstrijdblad (bij gebruik van een papieren wedstrijdblad ook in het e-kickoffrapport).
Ο De wedstrijd definitief staken en een scheidsrechtersverslag opstellen voor het bevoegde
comité.
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116.

Terwijl de bal in het spel is, vechten twee spelers van ploeg A met elkaar in hun eigen
strafschopgebied. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat moet hij beslissen?
Ο Beide spelers uitsluiten en strafschop voor ploeg B.
 Beide spelers uitsluiten en indirecte vrije schop voor ploeg B op de plaats waar de spelers
vochten.
Ο Beide spelers uitsluiten en scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was bij de
spelonderbreking.

117.

Mag de scheidsrechter de speelduur verlengen om een vrije schop of een hoekschop, die hij op
het eind van de wedstrijd toekende, te nemen.
Ο Ja.
 Neen.

118.

Bij een directe vrije schop loopt een verdediger te vroeg uit de muur, maar de aanvaller trapt de
bal rechtstreeks in doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
 Geldig doelpunt.
Ο De verdediger waarschuwen (gele kaart) en geldig doelpunt.
Ο De vrije schop hernemen.

119.

Vanuit de middencirkel neemt men een vrije schop. Tijdens de vlucht van de bal, hoort de
scheidsrechter de lucht uit de bal ontsnappen. Inderdaad, als hij op de grond neerkomt, is hij
praktisch helemaal leeg. De scheidsrechter onderbreekt het spel, vraagt een nieuwe bal en laat
het spel hervatten met …
Ο een scheidsrechtersbal op de plaats waar de lege bal de grond raakte.
 een scheidsrechtersbal ter hoogte van de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter
de lucht hoorde ontsnappen.
Ο de vrije schop hernemen.

120.

Een verdediger, in het bezit van de bal, valt in zijn eigen strafschopgebied. Hij houdt de bal
tussen beide voeten geklemd, zodat de tegenspeler hem niet normaal kan spelen. De
scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat moet hij beslissen?
 Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de verdediger de bal klemde.
Ο Scheidsrechtersbal op de plaats waar de verdediger de bal klemde.
Ο Strafschop voor de tegenpartij.

121.

Terwijl de doelverdediger van ploeg A, buiten zijn doelgebied, de bal in zijn handen klemt, verlaat
een speler van deze ploeg zonder toelating het speelveld om een wisselspeler van ploeg B die op
de bank zit, een hevige slag te gaan geven. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat moet hij
beslissen?
Ο De overtreder uitsluiten en scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was bij de
spelonderbreking.
 De overtreder uitsluiten en indirecte vrije schop voor ploeg B op de plaats waar de bal
was bij de spelonderbreking.
Ο De overtreder uitsluiten en strafschop voor ploeg B.
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122.

Een verdediger van ploeg A neemt een doelschop. Door de hevige wind gedreven, vliegt de bal
over het ganse speelveld in het doel van ploeg B zonder dat hij door iemand anders aangeraakt
werd. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
 Geldig doelpunt.
Ο Doelschop.

123.

In de 15de minuut van de wedstrijd kent de scheidsrechter aan ploeg A een strafschop toe. De
bal wordt reglementair op de stip geplaatst. Nadat de scheidsrechter fluit om het nemen van de
strafschop toe te laten, maar vóór hij getrapt wordt, komt een ploegmaat van de
strafschopnemer het strafschopgebied binnen. De scheidsrechter laat de strafschop uitvoeren en
de bal wordt door de doelverdediger in de voeten van ‘de ploegmaat’ teruggeduwd. Wat moet
hij beslissen?
Ο Doorspelen.
Ο Het spel onderbreken en de strafschop hernemen.
 Het spel onderbreken en indirecte vrije schop voor ploeg B op de plaats waar de
ploegmaat te vroeg het strafschopgebied binnenkwam.

124.

Een speler die om medisch verzorgd te worden het veld verlaten heeft, doet een tegenspeler, die
zich op het speelveld verplaatst, struikelen. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat moet
hij beslissen?
 De overtreder waarschuwen (gele kaart) en directe vrije schop voor de tegenpartij op de
plaats van het slachtoffer.
Ο De overtreder waarschuwen (gele kaart) en indirecte vrije schop voor de tegenpartij op
de plaats van het slachtoffer.
Ο De overtreder waarschuwen (gele kaart) en scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal
was bij de spelonderbreking.

125.

De scheidsrechter voert een scheidsrechtersbal uit op de lijn van het doelgebied, die evenwijdig
loopt met de doellijn. De bal botst op de grond, raakt de scheidsrechter, daarna een verdediger
en gaat vervolgens in het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο Geldig doelpunt.
 Hoekschop.
Ο De scheidsrechtersbal hernemen op de lijn van het doelgebied.

126.

Wegens kwetsuur moet de kapitein van ploeg A het spel definitief verlaten. Geen van zijn
ploegmaats wil zijn armband overnemen. De scheidsrechter wijst uiteindelijk een speler aan,
maar ook die weigert. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
 De wedstrijd definitief staken en het feit vermelden in de rubriek “Opmerkingen” van
het wedstrijdblad (bij gebruik van een papieren wedstrijdblad ook in het e-kickoffrapport).
Ο Zonder kapitein doorspelen en het feit vermelden in de rubriek “Opmerkingen” van het
wedstrijdblad (bij gebruik van een papieren wedstrijdblad ook in het e-kickoff-rapport).
Ο Aan de afgevaardigde van ploeg A vragen een kapitein aan te duiden.
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127.

De doelverdediger controleert de bal met zijn handen in zijn eigen strafschopgebied en gooit
hem vervolgens naar een ploegmaat die zich eveneens in dit gebied bevindt. Deze trapt de bal
onhandig naar zijn eigen doel. De doelverdediger kan de bal met de hand nog aanraken, maar
kan niet verhinderen dat hij in het doel gaat. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de doelverdediger de bal
raakte alvorens hij in het doel ging.
Ο Hoekschop.
 Geldig doelpunt.

128.

Terwijl de bal in het spel is, gooit een speler van op het speelveld zijn schoen naar een persoon,
die zich in de technische zone bevindt. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat moet hij
beslissen?
 De overtreder uitsluiten en indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de
bal was bij de spelonderbreking.
Ο De overtreder uitsluiten en indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de
overtreder was, toen hij de schoen gooide.
Ο De overtreder uitsluiten en scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was bij de
spelonderbreking.

129.

Terwijl de bal in het spel is, gooit een wisselspeler van op de bank/dug-out zijn schoen naar een
tegenspeler, die zich op het speelveld bevindt. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat
moet hij beslissen?
 De overtreder uitsluiten en indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de
bal was bij de spelonderbreking.
Ο De overtreder uitsluiten en directe vrije schop voor de tegenpartij op de plaats van het
slachtoffer.
Ο De overtreder uitsluiten en scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was bij de
spelonderbreking.

130.

Als gevolg van een handspel van een verdediger van ploeg A in zijn eigen strafschopgebied, kent
de scheidsrechter een strafschop aan ploeg B toe. Vóór deze strafschop kan genomen worden,
breekt er een hevig onweer los en de scheidsrechter beslist de wedstrijd te onderbreken. Hoe zal
de scheidsrechter het spel na 12 minuten laten hervatten?
 Met een strafschop voor ploeg B.
Ο Met een scheidsrechtersbal.
Ο Met een indirecte vrije schop voor ploeg B.
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131.

De doelverdediger van ploeg A, die in zijn eigen strafschopgebied staat, gooit de bal naar een
ploegmaat. Een aanvaller van de tegenpartij onderschept echter de bal, pakt de volledige
verdediging van ploeg A op snelheid en stevent met een reële scoringskans op het doel van deze
ploeg af. Zich bewust van het gevaar, loopt de doelverdediger de aanvaller tegemoet en verlaat
hierbij zijn strafschopgebied. De aanvaller trapt de bal naar het doel van ploeg A en de
doelverdediger duikt en doet de bal met de vuist afwijken. De bal gaat over de zijlijn buiten. Wat
moet de scheidsrechter beslissen?
Ο De doelverdediger waarschuwen (gele kaart) en directe vrije schop voor ploeg B op de
plaats waar de doelverdediger de bal met de vuist raakte.
 De doelverdediger uitsluiten en directe vrije schop voor ploeg B op de plaats waar de
doelverdediger de bal met de vuist raakte.
Ο De doelverdediger uitsluiten en inworp voor ploeg B.

132.

De scheidsrechter kent aan ploeg A een indirecte vrije schop toe, juist buiten het
strafschopgebied van ploeg B. De speler die de vrije schop neemt, trapt de bal rechtstreeks naar
het doel van de tegenpartij. De bal kaatst tegen de doellat, valt op de rug van de doelverdediger
van ploeg B en gaat in het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο De vrije schop hernemen.
 Geldig doelpunt.
Ο Hoekschop.

133.

Als gevolg van een spelonderbreking door de aanwezigheid van een hond op het speelveld, gaat
de scheidsrechter het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was bij
de spelonderbreking. De spelers van ploeg A weigeren echter eraan deel te nemen. Wat moet de
scheidsrechter beslissen?
Ο Hij verplicht een speler van ploeg A eraan deel te nemen onder voorwendsel de wedstrijd
definitief te staken.
Ο Hij weigert het spel te hervatten, zolang een speler van ploeg A zich niet vrijwillig
aanbiedt.
 Hij voert de scheidsrechtersbal uit zonder dat enige speler van ploeg A eraan deelneemt.

134.

De duur van de wedstrijd wordt verlengd om een strafschop te nemen. Reglementair getrapt,
legt de bal een afstand van twee meter af en blijft in de modder steken. Een ploegmaat van de
strafschopnemer die reglementair buiten het strafschopgebied stond, rent naar de bal en trapt
hem in het doel van de tegenpartij. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
 Het doelpunt niet goedkeuren en einde van de wedstrijd.
Ο Geldig doelpunt en einde van de wedstrijd.
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135.

Omdat de scheidsrechter geen strafschop aan ploeg A toekent, spurt een wisselspeler van deze
ploeg het speelveld op en geeft de scheidsrechter een vuistslag op de borst. Op dat ogenblik
staat de doelverdediger van ploeg B in zijn strafschopgebied met de bal in zijn handen. De
scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat moet hij beslissen?
Ο De overtreder uitsluiten en indirecte vrije schop voor ploeg B op de plaats van het
slachtoffer.
Ο De overtreder uitsluiten en directe vrije schop voor ploeg B op de plaats van het
slachtoffer.
 De overtreder uitsluiten en indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was bij de
spelonderbreking.

136.

Hoe moet de scheidsrechter handelen om al dan niet een wedstrijd in de Lagere Afdelingen te
laten aanvangen of te staken ingeval van mist?
Ο De scheidsrechter moet van in het midden van het speelveld beide doelen kunnen zien.
 De scheidsrechter moet van op de doellijn van het midden van het ene doel het andere
doel kunnen zien.
Ο Bij mist is het speelveld ongeschikt.

137.

De doelverdediger speelt de bal bij doelschop naar een ploegmaat die in de cirkelboog van zijn
strafschopgebied staat. Een tegenspeler spurt van buiten het strafschopgebied naar de bal.
Omdat de bal afremt in het slijk, komt de ploegmaat het strafschopgebied binnen en speelt de
bal in de handen van zijn doelverdediger. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat moet hij
beslissen?
Ο Indirecte vrije schop voor ploeg A om de speler van ploeg B te bestraffen die te vroeg het
strafschopgebied binnenkwam.
Ο Indirecte vrije schop voor ploeg B om de speler van ploeg A te bestraffen die te vroeg het
strafschopgebied binnenkwam).
 De doelschop hernemen.
Ο Indirecte vrije schop voor ploeg B om de doelverdediger te bestraffen (terugspeelbal).

138.

Bij een hoekschop in een wedstrijd zonder assistent-scheidsrechters staat de scheidsrechter in
het strafschopgebied. De bal kaatst via zijn hoofd in een groep spelers vóór doel. Door de
hevigheid van de klap is de scheidsrechter enkele seconden groggy. Als hij weer bijkomt, ligt de
bal in het doel. Beide ploegen betwisten de fase. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο
Ο
Ο


139.

Doelschop (voordeel voor de verdedigende ploeg).
Hoekschop.
Geldig doelpunt (voordeel voor de aanvallende ploeg).
Scheidsrechtersbal op de plaats waar scheidsrechter groggy raakte.

Een speler van ploeg A en een speler van ploeg B raken slaags achter de rug van de
scheidsrechter. Als gevolg van het geroep van het publiek ziet de scheidsrechter de twee spelers
vechten. Hij onderbreekt het spel. Wat moet hij beslissen?
Ο Beide spelers uitsluiten en indirecte vrije schop in het voordeel van de verdedigende
partij op de plaats waar de spelers vochten.
 Beide spelers uitsluiten en scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was bij de
spelonderbreking.
Ο Beide spelers uitsluiten en scheidsrechtersbal op de plaats waar de spelers vochten.
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140.

Bij een strafschop staan alle spelers reglementair opgesteld. De strafschopnemer is gekend en
plaatst zich tussen de andere spelers om zijn aanloop te nemen. De scheidsrechter laat de
spelhervatting toe met een fluitsignaal en stelt dan vast dat een ploegmaat de strafschop trapt.
De bal kaatst via de doelverdediger terug in de voeten van deze ploegmaat, die de bal in het doel
trapt. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
 Indirecte vrije schop tegen de ploegmaat die de strafschop trapte op de plaats waar hij te
vroeg het strafschopgebied binnenkwam.
Ο Geldig doelpunt.
Ο De strafschop hernemen.
Ο Scheidsrechtersbal op de plaats waar de ploegmaat de bal terugkreeg.

141.

De 1ste assistent-scheidsrechter stelt vast dat speler nr. 7 in de 40ste minuut een tweede gele
kaart krijgt en toch het speelveld niet moet verlaten. Wat moet de assistent dan doen?
 Hij zal door middel van een vlagsignaal de scheidsrechter attent maken op deze nietreglementaire situatie.
Ο Hij zal dit aan de scheidsrechter tijdens de volgende spelonderbreking meedelen.
Ο Hij zal dit aan de scheidsrechter tijdens de rust meedelen.

142.

De doelverdediger neemt een doelschop. Alle spelers staan op hun eigen speelhelft. De bal
verlaat het strafschopgebied en komt door een hevige tegenwind terug erin. Een ploegmaat van
de doelverdediger wil vermijden dat de bal in het doel gaat, bokst hem tegen de doelpaal, maar
… de bal gaat toch binnen. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
 Geldig doelpunt.
Ο Hoekschop.
Ο Strafschop voor de tegenpartij.

143.

Terwijl de bal in het spel is, komt de misnoegde doelverdediger met de bal in zijn handen buiten
zijn strafschopgebied gelopen en werpt hem opzettelijk in het gezicht van de scheidsrechter. De
scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat moet hij beslissen?
Ο De doelverdediger uitsluiten en directe vrije schop voor de tegenpartij op de plaats van
de scheidsrechter.
Ο De doelverdediger uitsluiten en indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats van
de scheidsrechter.
 De doelverdediger uitsluiten een directe vrije schop voor de tegenpartij op de plaats
waar de doelverdediger het strafschopgebied verliet.

144.

Bij een hoekschop voor ploeg A steunt een speler van ploeg B op de schouders van zijn
ploegmaat om beter te kunnen koppen en ontzet zo de bal. De scheidsrechter onderbreekt het
spel. Wat moet hij beslissen?
Ο Strafschop voor ploeg A.
 Indirecte vrije schop voor ploeg A op de plaats van de overtreding.
Ο Scheidsrechtersbal, want de scheidsrechter had het spel niet moeten onderbreken.

gf

Juli 2013

Pagina 28 van 30

145.

De bal is in het spel. De doelverdediger, die met de bal in de handen in zijn eigen doelgebied
staat, slaat met de bal een tegenspeler, die zich door spelomstandigheden achter de doellijn in
het doel bevindt. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat moet hij beslissen?.
Ο De doelverdediger uitsluiten en scheidsrechtersbal op de lijn van het doelgebied, die
evenwijdig loopt met de doellijn.
 De doelverdediger uitsluiten en aftrap (voordeel).
Ο De doelverdediger uitsluiten en strafschop voor de aanvallende ploeg.

146.

Bij het nemen van een inworp bevindt een tegenspeler zich op minder dan 2 meter van de nemer
van de inworp. Alvorens de scheidsrechter kan tussenkomen, wordt de inworp reglementair
genomen en doet de tegenspeler de bal vrijwillig met de hand afwijken. Onder voorbehoud van
voordeel, onderbreekt de scheidsrechter het spel. Wat moet hij beslissen?
Ο De overtreder waarschuwen (gele kaart) en inworp door de ploeg die de inworp
genomen had.
 De overtreder waarschuwen (gele kaart) en directe vrije schop voor de tegenpartij op de
plaats waar de overtreder de bal met de hand deed afwijken.
Ο De overtreder waarschuwen (gele kaart) en scheidsrechtersbal op de plaats waar de
overtreder de bal met de hand speelde.

147.

De bal is in het spel en een wisselspeler van de verdedigende ploeg betreedt, zonder toelating
van de scheidsrechter, het speelveld en speelt er de bal met de handen. De scheidsrechter
onderbreekt het spel en bestraft de overtreder disciplinair (gele of rode kaart naargelang de
spelomstandigheden). Hoe laat de scheidsrechter het spel hervatten?
Ο Met een directe vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de wisselspeler de bal
met de hand speelde (of met strafschop indien dit gebeurde in het strafschopgebied).
Ο Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de wisselspeler de bal met de hand
speelde.
 Met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was op het
ogenblik van de spelonderbreking, tenzij het spel werd stilgelegd in het doelgebied. In dit
geval, wordt de vrije schop genomen op de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt
met de doellijn en op een plek zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het
spel werd onderbroken.

148.

De bal is in het spel en een verdediger, die zich buiten het speelveld liet verzorgen, keert zonder
toelating van de scheidsrechter terug op het speelveld en speelt er de bal met de handen. De
scheidsrechter onderbreekt het spel en bestraft de overtreder disciplinair (gele of rode kaart
naargelang de spelomstandigheden). Hoe laat de scheidsrechter het spel hervatten?
 Met een directe vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de overtreder de bal
met de hand speelde (of met strafschop indien dit gebeurde in het strafschopgebied).
Ο Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de overtreder de bal met de hand speelde.
Ο Met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was op het
ogenblik van de spelonderbreking, tenzij het spel werd stilgelegd in het doelgebied. In dit
geval, wordt de vrije schop genomen op de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt
met de doellijn en op een plek zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het
spel werd onderbroken.
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149.

Bij het nemen van een strafschop, trapt de strafschopnemer de bal achterwaarts naar een
ploegmaat, die vervolgens een doelpunt scoort. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Ο
Ο


150.

De strafschop hernemen.
Geldig doelpunt.
Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de strafschopstip.

De assistent-scheidsrechter vlagt voor een buitenspelpositie van een aanvaller. De scheidsrechter
ziet deze signalisatie niet en een verdediger ontneemt een duidelijke scoringskans door de
aanvaller met de trui vast te grijpen. De scheidsrechter onderbreekt het spel en toont de rode
kaart aan de verdediger. Pas dan ziet hij de signalisatie van zijn assistent en beslist hij erop in te
gaan. Hoe moet de scheidsrechter dan reageren?
Hij sluit de verdediger uit en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop om het
buitenspel te bestraffen.
 Hij annuleert de rode kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop om
het buitenspel te bestraffen.
Ο Hij annuleert de rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats
waar de bal was bij de spelonderbreking.
Ο
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