SAO – spelregelquiz 2018/2019
Ronde 4
1. Wat moet de scheidsrechter beslissen indien de aftrap van de tweede helft door partij A direct
in het eigen doel wordt geschoten?
A. Hervatten met een hoekschop voor partij B.
B. Aftrap over laten nemen door partij A.
C. Doelpunt
D. Aftrap laten nemen door partij B.
Antwoord: A
2. Partij A neemt een indirecte vrije trap, op ongeveer 30 meter van het eigen doel. De nemer wil
de pal met een boogje terugspelen naar de eigen doelman; echter glijdt deze uit; waardoor de bal
dreigt het doel in te gaan. In een ultieme poging weet een andere verdediger de bal met zijn hand
uit het doel te tikken. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?
A. Strafschop voor partij B + gele kaart voor de verdediger
B. Strafschop voor partij B + rode kaart voor de verdediger
C. Vrije schop overnemen
D. Hoekschop
Antwoord: A
3. Als de aftrap voor de tweede speelhelft is genomen, blijkt dat team A met tien spelers is
begonnen. De elfde speler komt na twee minuten uit de kleedkamer. Wanneer mag hij het
speelveld betreden?
A. Dit mag direct als de speler dit wil
B. Dit mag alleen op het teken van de scheidsrechter
C. Dit mag alleen als het spel stil ligt en op teken van de scheidsrechter.
D. Dit mag alleen als het spel stil ligt, hier is geen teken van de scheidsrechter voor nodig.
Antwoord: B
Een wisselspeler van partij A gooit tijdens een wedstrijd in de 1e klasse amateurvoetbal, terwijl de
bal in het spel is, een voorwerp in het veld naar een speler van partij B. De scheidsrechter fluit
hiervoor. Wat moet hij doen?
4. Spelhervatting:

A. Directe vrije schop
B. Indirecte vrije schop
C. Scheidsrechtersbal
Antwoord: A
5. Disciplinaire straf
A. Rode kaart voor de wisselspeler
B. Gele kaart voor de wisselspeler
C. Wisselspeler moet worden weggestuurd zonder kaart
D. Wisselspeler moet een vermaning ontvangen.
Antwoord: A
6. Op het moment dat de bal in het doelgebied is, raken twee tegenstanders elkaar in gevecht op
de rand van het doelgebied. Hierbij beginnen beide personen tegelijk met het gevecht. De
scheidsrechter onderbreekt het spel en toont beide spelers de rode kaart. Hoe en waar moet het
spel worden hervat?
A. Scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
B. Strafschop voor de aanvallende partij
C. Scheidsrechtersbal op een willekeurige plaats in het doelgebied
D. Vrije schop voor de verdedigende partij.
Antwoord: B
7. De doelman van partij A heeft de bal zonder problemen gevangen. Een aanvaller staat rustig
voor de doelman, zonder deze te hinderen. Als de doelman om de aanvaller heen wil lopen, glijdt
de bal uit zijn handen. Hierna schiet de aanvaller de bal in het doel. Wat moet de scheidsrechter
beslissen?
A. Doelpunt voor partij B
B. Indirecte vrije schop voor de doelman
C. Scheidsrechtersbal
D. Directe vrije schop voor de doelman.
Antwoord: A
8. Een speler plaats zichzelf tussen een tegenstander en de bal. De bal is niet binnen speelbereik en
de speler tracht op deze wijze de tegenstander van de bal te houden. Hij maakt bij deze actie wel
contact met zijn tegenstander. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

A. Doorspelen
B. Indirecte vrije schop
C. Directe vrije schop
D. Scheidsrechtersbal
Antwoord: C
9. Als de bal over de doellijn dreigt te gaan, komt een ballenjongen het veld inlopen en schopt de
bal naar de doelverdediger, omdat hij dacht dat de bal al over de doellijn zou gaan. De
scheidsrechter onderbreekt het spel. Hoe dient het spel te worden hervat?
A. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal over de doellijn zou zijn gegaan.
B. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de ballenjongen de bal raakte.
C. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter affloot.
D. Met een scheidsrechtersbal op de doellijn waar de ballenjongen het veld in kwam.
Antwoord: C
10. Een wisselspeler staat aan de zijlijn klaar om in te vallen. Vanuit die positie roept hij een aantal
keer om commentaar op de leiding van de scheidsrechter te geven. De scheidsrechter onderbreekt
het spel, loopt naar de zijlijn, en toont de wisselspeler een gele kaart. Hoe moet het spel nu
worden hervat?
A. Directe vrije schop op de plaats van de overtreding.
B. Scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was bij affluiten.
C. Indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding.
D. Indirecte vrije schop op de zijlijn.
Antwoord: D
11. Welke van deze voorwaarde is NIET juist voor het nemen van een aftrap?
A. Alle spelers moeten zich op eigen speelveld bevinden.
B. Tegenstanders van de nemer moeten zich op tenminste 9.15 meter van de bal bevinden tot deze
in het spel is.
C. De bal moet stil liggen op de middenstip.
D. De bal is in het spel, wanneer deze is getrapt en duidelijk beweegt.
Antwoord: A

12. Bij een wedstrijd in de 2e klasse standaardelftallen gaat een speler van partij A alleen op de
doelman van partij B af. Een verdediger van partij B zet met een ultieme krachtsinspanning een
hoge sliding, waarbij hij op buitensporige wijze de aanvaller onderuit haalt. De scheidsrechter
toont de rode kaart. Wat moet de strafcode zijn die na de wedstrijd op het formulier ingevuld
moet worden?
A. Strafcode 2
B. Strafcode 3
C. Strafcode 4
D. Een andere strafcode
Antwoord: B

