
Antwoorden Battle of the Referees 2022 – 10 november 2022 

 

SCHRIFTELIJK r1 

Vraag 1: In een wedstrijd wordt de bal op het middenveld tegen de scheidsrechter 

aangeschoten en komt zo bij de andere partij terecht. De scheidsrechter fluit af en geeft een 

scheidsrechtersbal. Op welke plaats moet de scheidsrechtersbal nu worden genomen? 

A. Daar waar de bal de scheidsrechter raakte 

B. Daar waar de speler stond die de bal het laatst raakte voor deze tegen de scheidsrechter 

kwam 

C. Daar waar de speler stond, die de bal via de scheidsrechter kreeg 

D. Op elk willekeurige plek op het middenveld 

 

Toelichting: zie pagina 45 Spelregels 2022/2023: 

“In alle overige gevallen, laat de scheidsrechter de bal vallen voor één speler van het team dat de bal als laatste 

raakte. Dit gebeurt op de plaats waar de bal het laatst een speler, iets of iemand van buitenaf of, zoals 

beschreven in Regel 9.1, een wedstrijdofficial raakte;” 

SCHRIFTELIJK r1 

Vraag 2: Een speler legt de bal op de strafschopstip, omdat er een strafschop genomen moet 

worden. De scheidsrechter geeft een fluitsignaal ten teken dat de strafschop genomen mag 

worden. De speler, die de bal had neergelegd, loopt langzaam achteruit alsof hij een aanloop 

wil gaan nemen en stelt zich op net buiten het strafschopgebied. Plotseling loopt een 

medespeler van die speler het strafschopgebied in en trapt de bal in het doel. Wat moet de 

scheidsrechter beslissen? 

A. Strafschop over laten nemen en de speler die de strafschop nam een gele kaart tonen. 

B. Strafschop over laten nemen en de speler die de bal had neergelegd een gele kaart tonen. 

C. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij en de speler die de bal had neergelegd 

een gele kaart tonen. 

D. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij en de speler die de strafschop nam 

een gele kaart tonen. 

 

Toelichting: zie pagina 68-69 en tabel pagina 70 Spelregels 2022/2023: 

“behalve in onderstaande situaties waarbij het spel wordt onderbroken en hervat met een indirecte vrije 
schop, ongeacht of er wel of niet een doelpunt is gescoord: 
(…) 

• een medespeler van de beoogde nemer neemt de strafschop; de scheidsrechter geeft de speler die de 

strafschop nam een waarschuwing;” 

 



SCHRIFTELIJK r1 

Vraag 3: Een doelverdediger heeft in een bekerfinale wegens tijdrekken een gele kaart 

gehad. De wedstrijd eindigt gelijk en er komt een strafschoppenserie. Om zijn tegenstander 

uit zijn concentratie te halen neemt de doelman teveel tijd om op zijn lijn te gaan staan. Hoe 

dient de scheidsrechter nu te handelen? 

A. Omdat de strafschoppenserie niet tot de wedstrijd behoort kan de scheidsrechter weinig 

doen omdat er geen kaarten meer gegeven mogen worden  

B. De scheidsrechter toont de doelverdediger een gele kaart maar omdat de 

strafschoppenserie niet tot de wedstrijd behoort wordt de doelverdediger niet bestraft 

met rood. 

C. De scheidsrechter toont de doelverdediger een gele kaart gevolgd door de rode kaart. 

D. Omdat de strafschoppenserie niet tot de wedstrijd behoort mag  de scheidsrechter geen 

kaarten meer trekken en noteert de strafschop als zijnde gescoord. 

 

Toelichting: zie pagina 49 Spelregels 2022/2023: 

“waarschuwingen en vermaningen die tijdens de wedstrijd zijn gegeven worden niet meegenomen in de 

strafschoppenserie” 

 

SCHRIFTELIJK r1 

Vraag 4: In het strafschopgebied ca. 3 meter voor het doel slaan een aanvaller en de 

doelverdediger tijdens het spel tegelijk tegen de bal. De scheidsrechter fluit. Wat beslist hij? 

A. Directe vrije schop op plaats van overtreding voor de verdedigende partij. 

B. Directe vrije schop voor de verdedigende partij vanaf elk willekeurig punt in het 

doelgebied. 

C. Scheidsrechtersbal voor de doelman. 

D. Scheidsrechtersbal aanvallende partij op de lange lijn van het doelgebied 

 

Toelichting: doelverdediger maakt geen overtreding maar aanvaller maakt hands dus een 

directe vrije schop voor de doelverdediger. Deze mag binnen het doelgebied worden 

genomen vanaf elk willekeurig punt. 

 

SCHRIFTELIJK r1 

Vraag 5: Een strafschop dreigt het doel in te gaan maar wordt op het laatste moment 

gestopt door een toeschouwer. Wat moet de scheidsrechter beslissen? 

A. Strafschop overnemen. 

B. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij. 

C. Scheidsrechtersbal. 

D. Doelpunt toekennen. 

 

Toelichting: zie pagina 69 Spelregels 2022/2023: 



“Als, nadat de strafschop is genomen: 

(…) 

• de bal wordt geraakt door een handeling van buitenaf, terwijl de bal zich in voorwaartse richting beweegt: 

•  wordt de strafschop overgenomen tenzij de bal in het doel gaat en de ingreep de doelverdediger of 

een verdediger er niet van weerhoudt om de bal te spelen. In dat geval wordt het doelpunt toegekend als de 

bal in het doel gaat (zelfs als er contact werd gemaakt met de bal), tenzij het ingrijpen gebeurde door het 

aanvallende team.” 

 

  



BEELD r1 

(voorbeeld) LEI – WOL 

 

Antwoord: G (Strafschop). Speler heeft de hand van het lichaam af en krijgt de bal tegen de 

hand. Geen natuurlijke houding, strafbaar hands dus strafschop. 

 

BEELD r1 

Vraag 1 

 

Antwoord: J (Scheidsrechtersbal). Een bijzondere clip, maar aangezien de bal door de 

scheidsrechter wordt getrapt/geraakt wordt hervat met een scheidsrechtersbal. 

 

BEELD r1 

Vraag 2 

 

Antwoord: D (Indirecte vrije schop). Speler maakt duidelijk een beweging naar de bal en 

grijpt zo in in het spel van de doelman. Strafbaar buitenspel dus hervatting is een indirecte 

vrije schop. 

 

BEELD r1 

Vraag 3 

 

Antwoord: H (Strafschop + GEEL). Zoals de scheidsrechter in de clip al aangaf, verdediger 

speelt de bal met de arm. Strafbaar hands en gele kaart voor onderbreken veelbelovende 

aanval. 

 

BEELD r1 

Vraag 4 

 

Antwoord: C (Directe vrije schop + ROOD). Speler die de sliding maakt raakt zijn 

tegenstander met gestrekt been en noppen vooruit. Dit was hier voor de scheidsrechter 

slecht te zien maar in de herhaling is het duidelijk. Directe vrije schop en rode kaart. 

 

BEELD r1 

Vraag 5 

 

Antwoord: D (Indirecte vrije schop). De bal is niet duidelijk getrapt, zie spelregels. Dit is dus 

het 2x spelen van de spel bij een hoekschop, derhalve indirecte vrije schop voor 

verdedigende partij. 

 

  



ALGEMEEN r1  

Vraag 1: Wie is deze Engelse scheidsrechter? 

A. Mark Clattenburg 

B. Craig Pawson 

C. Michael Oliver 

D. Anthony Taylor 

 

ALGEMEEN r1  

Vraag 2: Wat is de oudste scheidsrechtersvereniging van Nederland? 

A. Haagse Scheidsrechtersvereniging HSV 

B. Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 

C. Scheidsrechtersvereniging Amsterdam SVA 

D. Scheidsrechtersvereniging Enschede e.o. 

 

ALGEMEEN r1  

Vraag 3: Uit welk land komt deze scheidsrechtersbadge? 

A. Swaziland 
B. Singapore 
C. Sierra Leone 
D. Saoedi-Arabie 
 
ALGEMEEN r1  
Vraag 4: Het Nederlandse mannenelftal heeft in drie WK-finales gestaan. Welke 
Uruguayaanse scheidsrechter stond in twee van die finales ook op het veld? 

A. Ramón Barreto Ruiz 
B. Anibal Tejada 
C. José Maria Codesal 
D. Jorge Larrionda 

  



HOE, WAT, WAAR r1 

Vraag 1: Om tijd te winnen treuzelt een nemer bij een inworp heel lang met het nemen. 

B. Gele kaart 

A. Inworp door dezelfde partij  

A. Op de plaats waar de bal uitging. 

 

Toelichting: Hier wordt tijd getrokken en daar moet de gele kaart voor getrokken worden. 

Omdat de bal niet in het spel is geweest blijft de inworp staan en wel op de plaats waar de 

bal het speelveld verliet. 

 

HOE, WAT, WAAR r1 

Vraag 2: Als een toeschouwer het veld oploopt, wordt hij door een speler hard in het gezicht 

geslagen. Het spel is gaande. Wat beslist de scheidsrechter? 

C. Rode kaart 

D. Scheidsrechtersbal 

B. Op de plaats waar de bal was bij onderbreking 

 

Toelichting: Als een toeschouwer of wie dan ook die niet op het wedstrijdformulier staat het 

veld opkomt en er wordt tegen deze persoon een gewelddadige handeling begaan kan er 

geen vrije schop worden gegeven dus is het een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal 

was toen werd afgefloten. En uiteraard krijgt de slaande speler de rode kaart. 

 

HOE, WAT, WAAR r1 

Vraag 3: Een veelbelovende aanval wordt op onvoorzichtige wijze onderbroken. Voordat de 

scheidsrechter de gele kaart kan trekken wordt de vrije trap snel genomen en ontstaat er 

weer een veelbelovende aanval. 

A. Geen kaart 

A. Doorspelen 

A. Doorspelen / n.v.t. 

 

Toelichting: Hier laat de scheidsrechter doorspelen en omdat de veelbelovende aanval intact 

blijft volgt er hier geen kaart en is er uiteraard geen hervatting. 

 

HOE, WAT, WAAR r1 

Vraag 4: Een inwerper ziet dat zijn tegenstander met zijn rug voorover gebogen staat om zijn 

schoenveter vast te maken. Op dat moment werpt de inwerper de bal op een rustige manier 

tegen de voet van de voorover gebogen speler,  waardoor hij op deze manier weer in 

balbezit komt. Wat zal de scheidsrechter hier beslissen? 

A. Geen kaart 

D. Doorspelen 



D. Doorspelen / n.v.t. 

 

Toelichting: Deze actie is geoorloofd dus gewoon doorspelen. 

 

HOE, WAT, WAAR r1 

Vraag 5: Bij een hoge voorzet weet de doelverdediger staan op de doellijn de bal op te 

vangen. Direct hierna wordt hij met een voorzichtige schouderduw door een aanvaller met 

bal en al in het doel geduwd. Wat zal de scheidsrechter hier beslissen? 

A. Geen kaart 

A. Directe vrije schop 

A. Vanaf elk willekeurig punt binnen het doelgebied 

 

Toelichting: Dit valt onder duwen. De doelverdediger heeft de bal in bezit en mag dus niet 

aangevallen worden. 

  



SCHRIFTELIJK r2 

Vraag 1: Nadat bij een wedstrijd in het amateurvoetbal een doelpunt is gescoord door ploeg 

A en voordat het spel is hervat, ziet de scheidsrechter dat de verzorger van ploeg A op het 

speelveld is. De assistent-scheidsrechter, die door de scheidsrechter wordt geraadpleegd, 

bevestigt dat de verzorger al op het speelveld was toen er werd gescoord. Wat moet de 

scheidsrechter nu beslissen? 

A. Hij kent een doelpunt toe, indien de verzorger het spel niet beïnvloedde. 

B. Hij kent altijd een doelpunt toe en stuurt de verzorger naar de dug-out. 

C. Hij keurt het doelpunt af en laat hervatten met een indirecte vrije schop voor partij B in 

het doelgebied van partij B 

D. Hij keurt het doelpunt af en hervat met een directe vrije schop of strafschop op de 

plaats waar de verzorger zich bevond. 

 

Toelichting: zie pagina 23 Spelregels 2022/2023: 

“Als de scheidsrechter beseft dat, nadat een doelpunt is gescoord, maar voordat het spel is hervat, zich een 

extra persoon op het speelveld bevond op het moment dat het doelpunt werd gemaakt, dan: 

• moet hij het doelpunt afkeuren als deze extra persoon: 

- een speler, wisselspeler, gewisselde speler, verwijderde speler of teamofficial was van het team dat scoorde; 

het spel wordt hervat met een directe vrije schop vanaf de plaats waar deze extra persoon zich bevond;” 

SCHRIFTELIJK r2 

Vraag 2: Een speler bevindt zich op het speelveld nabij de zijlijn en gooit vanaf daar een kluit 

modder naar de reservebank van de tegenstander. Wat beslist de scheidsrechter als hij 

hiervoor het spel heeft onderbroken?  

A. Hij toont deze speler een rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de 

plaats waar deze speler gooide. 

B. Hij toont de speler een rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de 

zijlijn. 

C. Hij toont de speler een rode kaart en hervat het spel met een directe vrije schop op de 

zijlijn. 

D. Hij toont de speler een rode kaart en hervat met een directe vrije schop op de plaats waar 

deze speler gooide. 

Toelichting: zie pagina 62 Spelregels 2022/2023: 

“Als een speler, die zich binnen of buiten het speelveld bevindt, een voorwerp (niet zijnde de wedstrijdbal) 

gooit of trapt naar een tegenstander of een voorwerp gooit of trapt (inclusief een bal) naar een wisselspeler, 

gewisselde of verwijderde speler, of teamofficial van de tegenpartij of een wedstrijdofficial of de wedstrijdbal, 

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. Als dit buiten het speelveld is, dan wordt het spel hervat op de dichtstbijzijnde 

plaats op de doel- of zijlijn; een strafschop wordt toegekend wanneer dit binnen het strafschopgebied van de 



overtreder is.” 

 

SCHRIFTELIJK r2 

Vraag 3: Een speler spuugt in de wedstrijd naar een medespeler. Hoe kan de wedstrijd nu 

niet worden hervat? 

A. Scheidsrechtersbal 

B. Indirecte vrije schop 

C. Directe vrije schop 

D. Strafschop 

 

Toelichting: Spugen naar een medespeler op het speelveld is een directe vrije schop of 

strafschop. Buiten het veld is een indirecte vrije schop. Scheidsrechtersbal is dus niet 

mogelijk. 

 

SCHRIFTELIJK r2 

Vraag 4: Een speler neemt een strafschop door de bal evenwijdig aan de doellijn te spelen. 

Een medespeler die niet te vroeg toeliep schiet de bal nu in het doel. In het verdere proces 

zijn geen overtredingen gemaakt. Wat is nu de beslissing van de scheidsrechter? 

A. Aftrap na geldig doelpunt 

B. Strafschop overnemen 

C. Indirecte vrije schop 

D. Indirecte vrije schop + gele kaart nemer strafschop 

 

Toelichting: zie pagina 68 Spelregels 2022/2023: 

“De strafschopnemer moet de bal in voorwaartse richting trappen; een hakbal is toegestaan onder voorwaarde 

dat de bal voorwaarts beweegt.” 

 

SCHRIFTELIJK r2 

Vraag 5: Bij een schot op doel komt de bal op de paal en stuit via de scheidsrechter die in het 

doelgebied staat voor de voeten van een aanvaller die nu scoort. Wat beslist de 

scheidsrechter?  

A. Aftrap na geldig doelpunt. 

B. Indirecte vrije schop. 

C. Scheidsrechtersbal “voor” de doelman. 

D. Scheidsrechtersbal “voor" de aanvallende partij 

 

Toelichting: Hier is sprake van een scoringskans nadat de bal door de scheidsrechter is 

geraakt dus wordt er hervat met een scheidsrechtersbal voor de doelman. Zie pagina 45 

Spelregels 2022/2023: 



“Het laten vallen van de bal gebeurt voor de doelverdediger van de verdedigende partij in het eigen 

strafschopgebied, wanneer het spel werd onderbroken: 

terwijl de bal in het strafschopgebied was, of de laatste keer raken of spelen van de bal in het strafschopgebied 

was;” 

  



BEELD r2 

Vraag 1 

 

Antwoord: C (Doelgebied). Geen overtreding op de doelman, deze wordt door eigen speler 

in de weg gelopen. Bij het voortrekken staat aanvaller buitenspel omdat de doelverdediger 

weg is. Hij is in het doelgebied dus indirecte vrije schop op elk willekeurige plek binnen dit 

gebied. 

 

BEELD r2 

Vraag 2 

 

Antwoord: E (Strafschopstip). Een voorwerp gooien naar of richting de bal of een persoon 

staat een directe vrije schop voor. In dit geval in het strafschopgebied dus strafschop. 

 

BEELD r2 

Vraag 3 

 

Antwoord: D (Strafschopgebied). Eerste overtreding is geen afstand nemen van de muur 

door aanvallende partij. Indirecte vrije schop voor verdedigende partij op de plaats van het 

‘muurtje’ in het strafschopgebied. 

 

BEELD r2 

Vraag 4 

 

Antwoord: H (Middenstip). In eerste instantie loopt aanvaller buitenspel. Hij laat de bal 

echter aan een niet buitenspel staande medespeler. In 2e instantie als de bal van de paal 

terugkomt staat hij geen buitenspel dus doelpunt. 

 

BEELD r2 

Vraag 5 

 

Antwoord: C (Doelgebied). Geen overtreding in eerste situatie, bal wordt gespeeld. Aanvaller 

raakt de bal het laatst dus doeltrap. 

  



ALGEMEEN r2  

Vraag 1: In welk jaar vermeldden de spelregels voor het eerst dat er zich een scheidsrechter 

op het veld moest bevinden? 

A. 1861 

B. 1871 

C. 1881 

D. 1891 

 

ALGEMEEN r2 

Vraag 2: Welke drie Nederlandse scheidsrechters floten ooit een finale van het Olympisch 

(mannen)voetbaltoernooi? 

A. Job Mutters, Charles Corver, Björn Kuipers 

B. C.J. Groothoff, Karel van der Meer, Andries van Leeuwen 

C. C.J. Groothoff, Job Mutters, Jan Keizer 

D. Joop van Moorsel, Leo van der Kroft, Mario van den Ende 

 

ALGEMEEN r2  

Vraag 3: Hoe heette de eerste (en tot nu toe enige) zwarte scheidsrechter in de Engelse 

Premier League? 

A. Andy d'Urso 
B. Vijay Singh 
C. Ashley Hickson-Lovence 
D. Uriah Rennie 
 
ALGEMEEN r2  
Vraag 4: Op welk WK voor mannen werd voor het eerst uniforme kleding door de 
scheidsrechters gedragen? 

A. 1974 
B. 1978 
C. 1982 
D. 1986 

  



HOE, WAT, WAAR r2 

Vraag 1: Er wordt een strafschop genomen  Op het moment nadat de scheidsrechter heeft 

gefloten en de nemer aan zijn aanloop begint, begint ook een medespeler van de nemer die 

10 meter buiten het strafschop gebied staat ook te lopen richting strafschopgebied. Hij doet 

dit om zo snelheid te hebben voordat hij in het strafschopgebied is om zo als eerste bij een 

rebound te zijn. Als hij 4 meter voor het strafschopgebied is en de nemer net voor de bal 

komt deze aanvaller ten val omdat een verdediger een been uitsteekt. De strafschopnemer 

schiet ondertussen de strafschop naast het doel. Wat doe de scheidsrechter nu? 

B. Gele kaart 

C. Strafschop  

C. Op de strafschopstip 

 

Toelichting: Hier wordt door de verdedigende partij een overtreding gemaakt terwijl de 

strafschop wordt genomen. Omdat de strafschop er niet ingaat moet hij nu overgenomen 

worden. De verdediger die zijn been uitstak krijgt geel. 

 

HOE, WAT, WAAR r2 

Vraag 2: Op het moment dat een aanvaller de bal in het doel wilt koppen krijgt hij van een 

verdediger een zet in zijn rug. Daardoor raakt hij uit balans en krijgt nu de bal tegen de 

elleboog. De bal gaat toch het doel in. Wat beslist de scheidsrechter? 

C. Rode kaart 

B. Strafschop 

B. Op de strafschopstip 

 

Toelichting: Hier kan geen doelpunt worden gegeven omdat de bal via de elleboog in het 

doel gaat. Derhalve is er door de overtreding een doelpunt voorkomen dus een rode kaart 

en een strafschop. 

 

HOE, WAT, WAAR r2 

Vraag 3: Tijdens het spel pakt een speler die boos is op zijn trainer de bal op en gooit deze 

met kracht naar het hoofd van die trainer. Wat beslist de scheidsrechter? 

C. Rode kaart 

B. Directe vrije schop 

C. Op de plek waar de speler de bal oppakte 

 

Toelichting: Hier pakt de speler de bal op tijdens het spel. Dit is dus hands. Er wordt dus 

hervat met een directe vrije schop op de plaats waar hands werd gemaakt. Uiteraard krijgt 

de speler wel de rode kaart. 

 



HOE, WAT, WAAR r2 

Vraag 4: Als de bal in het spel is in het spel is raken 2 spelers na een corner slaags in de 

netruimte van het doel. De scheidsrechter weet niet wie er begonnen is. Wat nu? 

C. Rode kaart 

B. Scheidsrechtersbal 

D. Waar de bal was op moment van affluiten 

 

Toelichting: Dit zijn 2 even zware overtredingen dus wordt er hervat met een 

scheidsrechtersbal. Omdat het buiten de lijnen gebeurd is het op de plaats waar de bal was 

bij het affluiten. 

 

HOE, WAT, WAAR r2 

Vraag 5: Bij een wedstrijd tussen FC Knudde tegen Bal op het dak krijgt FC Knudde vlak voor 

tijd een strafschop bij een stand van 1 – 1. De bal wordt onberispelijk ingeschoten. Op het 

moment dat de scheidsrechter naar het midden wijst ziet hij dat tijdens de strafschop de 

verzorger van FC Knudde ter hoogte van de strafschop stip de doelman aan het verzorgen 

was. Wat moet de scheidsrechter nu doen? 

C. Rode kaart / A. Geen kaart (wegzenden) 

B. Strafschop voor Bal op het dak  

A. Strafschopstip 

 

Toelichting: Zie regel 5 doelpunt met een extra persoon het veld. In dit geval wordt het spel 

hervat met een directe vrije schop waar de verzorger was. Dit was in het strafschopgebied. 

Dus als de scheidrechter nog leeft wordt er een strafschop aan de andere kant genomen. 


