Spelregelquiz – 2018/2019 – Ronde 2
1. Lees onderstaand verslag goed door!
In een onsportieve wedstrijd tussen partij A en partij B heeft partij A ontvangt partij A in de 30 ste
minuut een rode kaart voor het ontnemen van een directe scoringskans. In de 44e minuut ontvangt
een andere speler van partij A zijn tweede gele kaart, na een onbesuisde overtreding. In de 60ste
minuut komt een speler van partij B op buitensporige manier in, waar hij de rode kaart voor krijgt.
Het “slachtoffer” van partij A reageert vervolgens, door de “dader” te slaan. Ook hij ontvangt
hiervoor een rode kaart. Met 8 man probeert partij A vervolgens de schade te beperken, echter
ontvangt nóg een speler zijn 2e gele kaart in de 84ste minuut, waardoor ze met 7 man verder
moeten. Eén minuut later raakt een speler van partij A geblesseerd, waarbij hij niet verder kan. Er
is deze wedstrijd al drie keer gewisseld door partij A.
Wat moet de scheidsrechter nu doen?
A. De speler van partij A het veld laten verlaten en het spel hervatten.
B. Partij A vragen een extra wisselspeler in te brengen.
C. De wedstrijd staken
D. De wedstrijd affluiten en de stand als uitslag noteren.
Antwoord: C
2. In welke van onderstaande situaties hoeft de scheidsrechter het spel niet te onderbreken?
A. Indien een speler na een blessurebehandeling het veld zonder toestemming weer betreed, zonder
daarbij in te grijpen in het spel.
B. Indien twee spelers hard met de hoofden tegen elkaar botsen en blijven liggen met een
hoofdwond.
C. Indien een indirecte vrije schop voor de tweede keer door dezelfde speler wordt geraakt.
D. Indien de trainer het veld iets instapt en de bal binnen de lijnen aanraakt.
Antwoord; A
3. Bij welke van onderstaande situaties moet de scheidsrechter een gele kaart tonen aan de
verdediger?
A. Indien een aanvaller met een duidelijke scoringskans buiten het strafschopgebied wordt
vastgehouden en binnen het strafschopgebied wordt losgelaten, waar hij ten val komt.
B. Indien een verdediger, met een onbesuisde tackle, een duidelijke scoringskans ontneemt van een
aanvaller op twintig meter van het doel.

C. Indien een verdediger, met een buitensporige tackle, een duidelijke scoringskans ontneemt van
een aanvaller op tien meter van het doel.
D. Indien een verdediger een duidelijke scoringskans ontneemt van een aanvaller, doordat hij net te
laat bij de bal is en hierdoor de benen van de aanvaller wegtikt, binnen het strafschopgebied.
Antwoord: D
4. Met welke van onderstaande lichaamsdelen kan een aanvaller niet buitenspel staan?
A. Hoofd
B. Borst
C. Arm
D. Knie
Antwoord: C
5. Uit welke van onderstaande spelhervattingen kan een speler strafbaar buitenspel staan?
A. Doelschop
B. Indirecte vrije schop
C. Inworp
D. Hoekschop
Antwoord: B

