1.

In de rust hebben de doelverdediger en een
veldspeler van tenue gewisseld. Als het spel in de
tweede helft een paar minuten aan de gang is,
wordt dit opgemerkt door de scheidsrechter. Op
welke manier zal deze nu juist handelen?
A. Hij geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele
kaart zodra dit mogelijk is, zonder het spel hiervoor te onderbreken.

B. Hij onderbreekt het spel, geeft beide spelers een waarschuwing door
het tonen van de gele kaart en laat het spel hervatten met een
indirecte vrije trap voor de tegenpartij.
C. Hij onderbreekt het spel, geeft beide spelers een waarschuwing door
het tonen van de gele kaart en hervat het spel met een
scheidsrechtersbal.
D. Hij wacht tot de bal uit het spel is. Speelt één van beiden eerder de
bal, dan wordt het spel onderbroken, krijgen beide spelers een
waarschuwing door het tonen van de gele kaart en wordt het spel
hervat met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij.

2.

Een aanvaller staat duidelijk in buitenspelpositie,
terwijl een medespeler op doel wil schieten. Het
schot mislukt en dreigt meters naast het doel over
de doellijn te gaan. Omdat zijn partij achter staat
wil de doelverdediger de bal in het spel houden en
probeert de bal te vangen. De bal glipt echter uit
zijn handen en komt voor de voeten van de
buitenspel staande aanvaller terecht. Wat de
scheidsrechter beslissen?
A. Hij keurt het doelpunt af en hervat het spel met een indirecte vrije
schop voor de verdedigende partij op de plaats waar de aanvaller
stond toen hij de bal ontving.

B. Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een doelschop.
C. Hij keurt het doelpunt al en hervat het spel met een indirecte vrije
schop voor de verdedigende partij op de plaats waar de aanvaller
stond toen zijn medespeler op doel schoot.
D. Hij keur het doelpunt goed en laat het spel hervatten met een aftrap
na een geldig doelpunt

3.

Bij een hoge voorzet voor het doel komt de
doelverdediger ver zijn doel uit om de bal te
onderscheppen, waarbij van een aanvaller een
correcte schouderduw krijgt, waarna de aanvaller
de bal in het doel kopt. Dit gebeurde ongeveer 8
meter voor het doel. Op dat moment was de bal
voor beiden binnen speelbereik en hadden beiden
de bedoeling om de bal te spelen. Wat zal de
scheidsrechter nu moeten beslissen?
1. Disciplinaire straf
A. Geen kaart
B. Gele kaart
C. Rode kaart
2. spelstraf of hervatting
A. Geen vrije schop
B. Indirecte vrije schop
C. Directe vrije schop
D. Aftrap na geldig doelpunt
3.plaats van hervatting
A. Waar de bal was
B. Vanaf ieder willekeurig punt uit strafschopgebied
C. Waarde doelman sprong
D. Middenstip
E. Strafschoppunt

4.

Een aanvaller schiet de bal op het doel. De
doelman werpt een volle bidon tegen de bal,
waardoor deze niet in het doel gaat. Wat zal de
scheidsrechter nu moeten beslissen?
A. De doelman wordt wegens het voorkomen van een duidelijke
scoringskans c.q. doelpunt van het speelveld gezonden. Het spel
wordt hervat met een strafschop.

B. De doelman ontvangt een waarschuwing door het tonen van een gele
kaart wegens onsportief gedrag. Het spel wordt hervat met een
indirecte vrije schop op de plaats waar de bidon de bal raakte.

C. De doelman ontvangt een waarschuwing door het tonen van een gele
kaart wegens onsportief gedrag. Het spel wordt hervat met een
indirecte vrije schop, op de plaats waar de doelman stond toen hij de
bidon wierp.

D. De doelman ontvangt een waarschuwing door het tonen van een gele
kaart wegens onsportief gedrag. Het spel wordt hervat met een
strafschop.

5.

Er moet een spelerswissel plaatsvinden. Op het
moment dat de te wisselen speler het speelveld
heeft verlaten en op de bank wil plaatsnemen,
beledigt hij de assistent-scheidsrechter, die klaar
staat met de wisselspeler en diens uitrusting aan
het controleren is. De assistent-scheidsrechter laat
dit de scheidsrechter weten. Wat moet de
scheidsrechter nu beslissen?
A. Hij toont de speler de gele kaart en laat de wisselspeler het veld
betreden, want de wissel is aangekondigd.

B. Hij toont de speler de rode kaart en laat de wisselspeler het veld
betreden, want de wissel is afgerond.

C. Hij toont de speler de rode kaart en staat de wisselspeler niet toe het
veld te betreden.

D. Hij toont de speler de rode kaart, maar staat nog wel een wisselspeler
toe als er nog geen 3 wisselspelers zijn gebruikt.

6.

Een tegenstander hindert de inwerper bij het
ingooien. De inworp wordt wel genomen, maar
komt niet terecht bij degene voor wie de inworp
was bedoeld. Wat moet de scheidsrechter
beslissen?
A. De tegenstander een waarschuwing geven door het tonen van de
gele kaart en de inworp laten overnemen.

B. De tegenstander een waarschuwing geven door het tonen van de
gele kaart en de tegenpartij laten inwerpen.

C. De tegenstander een waarschuwing geven door het tonen van de
gele kaart en een indirecte vrije schop toekennen.

D. Het spel onderbreken en hervatten met een indirecte vrije schop.

