
Spelregels via Socrative

1

• App “Socrative Student ” (via Play Store of App Store)

of via de URL: https://b.socrative.com/login/student/

• Vraag 1 t/m 5: 3 punten voor twee goede antwoorden, 1 punt voor één 

antwoord goed, 0 punten voor fout antwoord.

• Vraag 6: 5 punten voor goed antwoord, 3 punten voor twee antwoorden 

goed, 1 punt voor één antwoord goed, 0 punten voor fout antwoord.

• Totaal te behalen: 20 punten
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Vraag 1

2

• Tijdens een wedstrijd wordt een strafschop genomen. De bal wordt tegen de onderkant 

van de lat geschoten, loopt daarna leeg en ligt in het doelgebied. Wat moet de 

scheidsrechter beslissen?  Geef zowel de disciplinaire straf als de spelhervatting.

A. Geen kaart

B. Gele kaart

C. Rode kaart

D. Scheidsrechtersbal

E. Indirecte vrije schop

F. Strafschop
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Vraag 2

3

• Een verdediger speelt een directe vrije schop van buiten zijn eigen strafschopgebied 

terug naar zijn doelman. De doelman let niet op en de bal verdwijnt achter hem in het 

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

spelhervatting.

A. Geen kaart

B. Gele kaart

C. Rode kaart

D. Aftrap na geldig doelpunt

E. Directe vrije schop

F. Hoekschop
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Vraag 3

4

• Tijdens de wedstrijd houdt een wisselspeler de bal tegen, die anders vanuit het speelveld 

over de zijlijn zou zijn gegaan. Wat moet de scheidsrechter beslissen, nadat hij hiervoor 

het spel heeft onderbroken? 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. Scheidsrechtersbal
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Vraag 4

5

• Een indirecte vrije schop wordt rechtstreeks op doel geschoten. De verdediger, die op de 

doellijn staat, tikt de bal met de hand over het doel en voorkomt hiermee dat de bal het 

doel ingaat. Wat moet 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. Strafschop

F. Hoekschop
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Vraag 5

6

• Stellingen:

Stellingen: geef van beide stellingen aan of deze juist of onjuist is.

I:  Als na een scheidsrechtersbal de bal in het eigen doel gaat zonder door ten minste twee 

spelers te zijn geraakt en er geen overtreding wordt gemaakt, wordt het spel hervat met een 

hoekschop.

II:  Als de doelverdediger de bal rechtstreeks in het doel van de tegenpartij gooit, wordt het 

spel hervat met een aftrap na geldig doelpunt.

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 6

7

• Drie goed & drie fout

Wat is correct omtrent de inworp? Kies de drie juiste antwoorden.

A. Als de bal de grond raakt voordat deze binnen het speelveld is gekomen, dan wordt de inworp overgenomen 

door de tegenpartij. 

B. Als de bal rechtstreeks uit een inworp in het eigen doel gaat, wordt een hoekschop toegekend.

C. Indien een tegenstander minder dan de vereiste afstand in acht neemt bij de inworp, ontvangt hij een 

waarschuwing wegens onsportief gedrag en als de inworp is genomen wordt de inworp overgenomen door 

dezelfde partij.

D. Op het moment van inwerpen geldt voor de inwerper dat hij zich met een gedeelte van elke voet op of achter de 

zijlijn bevindt op de grond.

E. Alle tegenstanders moeten tenminste vier meter afstand houden van de plaats waar de inwerper de inworp 

neemt.

F. Als een speler, tijdens het correct nemen van een inworp, de bal op voorzichtige wijze tegen een tegenstander 

gooit om de bal nogmaals te kunnen spelen, dan moet de scheidsrechter laten doorspelen.
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