
Vraag 1

1

• Een verdediger, staande binnen zijn eigen strafschopgebied, gooit zijn 

scheenbeschermer naar een buiten dit gebied maar binnen het speelveld staande 

tegenstander. Wat moet de scheidsrechter beslissen? Geef zowel de disciplinaire straf als 

de spelhervatting.

A. Geen kaart

B. Gele kaart

C. Rode kaart

D. Directe vrije schop

E. Indirecte vrije schop

F. Strafschop
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Vraag 1

2

• Een verdediger, staande binnen zijn eigen strafschopgebied, gooit zijn 

scheenbeschermer naar een buiten dit gebied maar binnen het speelveld staande 

tegenstander. Wat moet de scheidsrechter beslissen? Geef zowel de disciplinaire straf als 

de spelhervatting.

C. Rode kaart

D. Directe vrije schop

Toelichting: “Als een speler, die zich binnen of buiten het speelveld bevindt, een voorwerp 

(niet zijnde de wedstrijdbal) gooit of trapt naar een tegenstander (…), dan wordt het spel 

hervat met een directe vrije schop vanaf de plaats waar het object de persoon of de bal raakte 

of geraakt zou hebben.” (blz. 57, LotG seizoen 2020-2021), de disciplinaire straf is hier een 

rode kaart voor het gooien van een voorwerp.

SPELREGELS 2020



Vraag 2
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• Een doelverdediger wil de bal uitwerpen maar de gladde bal glijdt uit zijn handen. Een 

aanvaller komt nu snel toegelopen, maar de doelverdediger ziet echter nog net kans om 

de bal binnen zijn doelgebied weg te slaan, voordat de aanvaller de bal in het doel kan 

koppen. Wat zal de scheidsrechter beslissen? Geef zowel de disciplinaire straf als de 

spelhervatting.

A. Geen kaart

B. Gele kaart

C. Rode kaart

D. Doorspelen

E. Indirecte vrije schop

F. Strafschop
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Vraag 2
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• Een doelverdediger wil de bal uitwerpen maar de gladde bal glijdt uit zijn handen. Een 

aanvaller komt nu snel toegelopen, maar de doelverdediger ziet echter nog net kans om 

de bal binnen zijn doelgebied weg te slaan, voordat de aanvaller de bal in het doel kan 

koppen. Wat zal de scheidsrechter beslissen? Geef zowel de disciplinaire straf als de 

spelhervatting.

A. Geen kaart

E. Indirecte vrije schop

Toelichting: “Als de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied de bal met hand of 

arm speelt terwijl dit niet is toegestaan, dan wordt een indirecte vrije schop toegekend, maar 

geen disciplinaire straf.” (blz. 52, LotG seizoen 2020-2021). In dit geval wordt er geen kaart 

gegeven, omdat er geen sprake is van het tweemaal spelen van de bal na een spelhervatting, 

zie blz. 52 LotG seizoen 2020-2021.
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5

• De neutrale assistent-scheidsrechter steekt zijn vlag omhoog om aan te geven dat de bal 

de zijlijn geheel en al gepasseerd heeft. Voordat de scheidsrechter echter kan affluiten, 

ziet hij dat een verdediger binnen zijn strafschopgebied een tegenstander slaat. Wat 

moet de beslissing van de scheidsrechter zijn? Geef zowel de disciplinaire straf als de 

spelhervatting.

A. Geen kaart

B. Gele kaart

C. Rode kaart

D. Scheidsrechtersbal

E. Inworp

F. Strafschop
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• De neutrale assistent-scheidsrechter steekt zijn vlag omhoog om aan te geven dat de bal 

de zijlijn geheel en al gepasseerd heeft. Voordat de scheidsrechter echter kan affluiten, 

ziet hij dat een verdediger binnen zijn strafschopgebied een tegenstander slaat. Wat 

moet de beslissing van de scheidsrechter zijn? Geef zowel de disciplinaire straf als de 

spelhervatting.

C. Rode kaart

E. Inworp

Toelichting: De verdediger krijgt een rode kaart voor het slaan van de tegenstander. Omdat 

het spel al stillag op het moment van de overtreding, kan geen spelstraf worden toegekend en 

wordt dus hervat zoals hervat had moeten worden, dus met een inworp.
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• Bij het nemen van een hoekschop staat een speler van de tegenpartij niet op de vereiste 

afstand. De hoekschopnemer schiet de bal toch en de bal wordt door de doelverdediger 

onderschept. Wat zal de scheidsrechter beslissen? Geef zowel de disciplinaire straf als de 

spelhervatting.

A. Geen kaart

B. Gele kaart

C. Rode kaart

D. Indirecte vrije schop

E. Doorspelen

F. Hoekschop
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• Bij het nemen van een hoekschop staat een speler van de tegenpartij niet op de vereiste 

afstand. De hoekschopnemer schiet de bal toch en de bal wordt door de doelverdediger 

onderschept. Wat zal de scheidsrechter beslissen? Geef zowel de disciplinaire straf als de 

spelhervatting.

B. Gele kaart

F. Hoekschop

Toelichting: De speler van de tegenpartij krijgt een gele kaart voor het niet op afstand nemen 

bij de hoekschop. De spelhervatting is overnemen en dus een hoekschop, zie blz. 71 LotG

2020-2021: “Voor elke andere overtreding van deze regel wordt de hoekschop overgenomen.”
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Vraag 5
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• Stellingen:

I: De scheidsrechter dient de speeltijd altijd te verlengen als er nog een strafschop moet 

worden genomen en de tijd op het horloge van de scheidsrechter verstreken is.

II: Als de scheidsrechter tijdens het spel ziet dat een speler geen scheenbeschermers draagt, 

dan hoeft hij het spel niet te onderbreken en draagt hij de speler op om bij de eerstvolgende 

onderbreking het speelveld te verlaten, tenzij de speler zijn uitrusting inmiddels in orde 

heeft gebracht.

A. Stelling I is juist

B. Stelling I is onjuist

C. Stelling II is juist

D. Stelling II is onjuist
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Vraag 5
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• Stellingen:

I: De scheidsrechter dient de speeltijd altijd te verlengen als er nog een strafschop moet 

worden genomen en de tijd op het horloge van de scheidsrechter verstreken is.

A. Stelling I is juist

Toelichting: (blz 37, LotG seizoen 2020-2021): “De speeltijd aan het einde van elke helft wordt 

verlengd als een strafschop moet worden (over)genomen.”. 
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• Stellingen:

II: Als de scheidsrechter tijdens het spel ziet dat een speler geen scheenbeschermers draagt, 

dan hoeft hij het spel niet te onderbreken en draagt hij de speler op om bij de eerstvolgende 

onderbreking het speelveld te verlaten, tenzij de speler zijn uitrusting inmiddels in orde 

heeft gebracht.

C. Stelling II is juist

Toelichting: (blz 22, LotG seizoen 2020-2021) “Bij een overtreding van deze regel hoeft het 

spel niet te worden onderbroken en moet de speler: in opdracht van de scheidsrechter, het 

speelveld verlaten om zijn uitrusting in orde te brengen; het speelveld verlaten bij de 

eerstvolgende onderbreking, tenzij hij zijn uitrusting al in orde heeft gebracht.”
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• Drie goed & drie fout

Een aanvaller die zich in het strafschopgebied bevindt onderschept een doeltrap en weet te 

scoren. Wat kan de scheidsrechter beslissen? Kies de drie juiste antwoorden.

A. Geen kaart

B. Gele kaart

C. Rode kaart

D. Doeltrap

E. Indirecte vrije schop

F. Aftrap na geldig doelpunt
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• Drie goed & drie fout

Een aanvaller die zich in het strafschopgebied bevindt onderschept een doeltrap en weet te 

scoren. Wat kan de scheidsrechter beslissen? Kies de drie juiste antwoorden.

A. Geen kaart

D. Doeltrap

F. Aftrap na geldig doelpunt

Toelichting: aanvallers moeten buiten het strafschopgebied zijn bij een doeltrap. Komen ze te vroeg 

het strafschopgebied in, dan wordt er hervat met een doeltrap. Voor deze overtreding staat geen 

kaart. Heeft een aanvaller echter de tijd niet gehad om het strafschopgebied te verlaten, dan wordt 

er doorgespeeld.
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