
Spelregels via Socrative
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• 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

SPELREGELS 2021

https://b.socrative.com/login/student/


Vraag 1

2

• Terwijl de bal in het spel is, is een speler het niet eens met een beslissing van de 

scheidsrechter en maakt een wegwerpgebaar. Wat beslist de scheidsrechter als hij 

hiervoor het spel heeft onderbroken? Geef zowel de disciplinaire straf als de 

spelhervatting.

A. Geen kaart

B. Gele kaart

C. Rode kaart

D. Scheidsrechtersbal

E. Indirecte vrije schop

F. Directe vrije schop
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Vraag 2

3

• Een toeschouwer loopt het veld in, terwijl de bal op het middenveld in het spel is. Een 

speler geeft de toeschouwer vervolgens een klap in zijn gezicht. 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. Directe vrije schop

F. Scheidsrechtersbal
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Vraag 3

4

• Beeldfragment #1:  PSV - AJA. 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. Scheidsrechtersbal

Toelichting: De speler van PSV komt hier met gestrekt been en noppen vooruit in op het 

scheenbeen van zijn tegenstander. Dit is een buitensporige actie met een rode kaart tot 

gevolg. Spelhervatting is een directe vrije schop.
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Vraag 4

5

• Beeldfragment #2:  LIV - TOT. 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. Directe vrije schop

F. Doorspelen

Toelichting: De speler van Liverpool legt zijn arm over de schouders van zijn tegenstander. 

Hier is sprake van onvoorzichtig springen, dus alleen een directe vrije schop en geen kaart.
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Vraag 5

6

• Stellingen:

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

I:  Als een speler die scoort zijn shirt uittrekt maar daaronder een zelfde shirt aan heeft, dan 

hoeft de scheidsrechter niet in te grijpen.

II:  Als een bal lek raakt tijdens het nemen van een strafschop, terwijl de bal in voorwaartse 

richting beweegt en voordat de bal een speler of het doel raakt, dan wordt de strafschop 

altijd overgenomen

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:

Een verdediger kopt de bal ter hoogte van de strafschopstip veel te laag weg, op het 

moment dat een aanvaller de bal in het lege doel wil schieten. Wat moet de scheidsrechter 

hier beslissen als de bal daardoor over de doellijn naast het doel gaat? Kies de twee juiste 

antwoorden.

A. Geen kaart

B. Gele kaart

C. Rode kaart

D. Indirecte vrije schop

E. Strafschop
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