
Spelregels via Socrative

1

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

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

• Kamernaam: COVSGOUDA

• 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 één antwoord goed, 

0 punten voor fout antwoord.

• Totaal te behalen: 20 punten
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Vraag 1

2

• Een aanvaller bevindt zich op de doellijn, vlak naast het doel. De doelverdediger staat op 

de doellijn en duwt met kracht de aanvaller de bal in diens gezicht. De bal gaat hierbij 

niet over de doellijn. Wat is de spelhervatting? 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 2

3

• Een aanvaller loopt met de bal aan de voet het strafschopgebied in. Een verdediger 

probeert dit te verhinderen door de aanvaller al buiten het strafschopgebied aan zijn arm 

vast te houden. Wanneer beiden binnen het strafschopgebied zijn gekomen, laat de 

verdediger los, waardoor de aanvaller ten val komt en een andere verdediger de bal kan 

wegschieten.  Geef zowel de disciplinaire straf als de spelhervatting.

A. Geen kaart

B. Gele kaart

C. Rode kaart

D. Indirecte vrije schop

E. Directe vrije schop

F. Strafschop
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Vraag 3

4

• Beeldfragment #1:  TRE -HHC. 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. Doorspelen

Toelichting: Spelers van beide teams lopen te vroeg in bij het nemen van een strafschop. De 

spelhervatting is dan overnemen strafschop en geen disciplinaire sanctie (zie hierboven).
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Vraag 4

5

• Beeldfragment #2:  QUI -UNA. Wat moet de scheidsrechter beslissen? Geef zowel de 

disciplinaire straf als de spelhervatting.

A. Geen kaart

B. Gele kaart

C. Rode kaart

D. Strafschop

E. Doorspelen

F. Indirecte vrije schop

Toelichting: De aanvaller wordt binnen het strafschopgebied ten val gebracht door de 

doelman, de hervatting is dus een strafschop. De looprichting van de speler is richting de 

cornervlag (ipv doel), dus er is geen sprake van een duidelijke scoringskans. Wel een gele 

kaart voor onbesuisd inkomen van de keeper.
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Vraag 5

6

• Stellingen:

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

I:  Als de scheidsrechter ziet dat een wisselspeler zonder toestemming het speelveld 

betreedt, dan moet de scheidsrechter altijd het spel stil liggen en de speler een gele kaart 

tonen.

II:  Als een aanvaller van achter de doellijn iets gooit naar een tegenstander die zich in het 

doelgebied bevindt, en de scheidsrechter heeft daar voor gefloten, is de spelhervatting 

altijd vanaf elk willekeurig punt in het doelgebied.

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

• 5 antwoorden, 2 goed:

De scheidsrechter fluit. Hij toont een speler de rode kaart en hervat met een indirecte vrije 

trap. Wanneer heeft de scheidsrechter hier juist gehandeld? Kies de twee juiste 

antwoorden.

A. Speler beledigt een tegenstander.

B. Speler slaat een official.

C. Speler trapt een medespeler.

D. Speler gooit herhaaldelijk verkeerd in.

E. Speler voorkomt met en te hoog been een scoringskans zonder tegenstander te raken.
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