
 

 

 

 

 

Handleiding Videotest spelregels Themabijeenkomst 
 

Deze videotest is gemaakt op basis van de spelregelwijzigingen die per juni 2016 zijn ingegaan.  

Met behulp van deze test kunnen de cursisten oefenen met de gewijzigde spelregels. De test  

bestaat uit 20 spelregelvragen die worden ingeleid met een videoclip. Vervolgens zijn er 4  

antwoordmogelijkheden: A, B, C en D. De cursisten dienen op een antwoordformulier het juiste 

antwoord in te vullen. Na afloop wordt de test plenair besproken. Uiteraard alleen als de tijd 

dat toelaat. Anders alleen de vragen bespreken die veelvuldig fout zijn gemaakt. In de uitleg  

worden ook praktische richtlijnen gegeven, bespreek dit indien er vragen komen vanuit de  

cursisten. 

Hieronder kort de toelichting bij de vragen: 

 

Vraag 1 

Wat moet de scheidsrechter beslissen als de doelman in een poging om de bal te spelen net te laat 

komt, waarbij hij (door zijn duik) binnen zijn eigen strafschopgebied de tegenstander een duidelijke 

scoringskans ontneemt? 

 

Het juiste antwoord is: 

Antwoord B: Strafschop en een gele kaart  

 

Uitleg 

Als de keeper een serieuze poging doet om de bal te spelen, hetzij door een slidingtackle dan wel met 

een duik, waarbij de bal binnen speelbereik is en hij brengt de tegenstander onreglementair ten val 

die, dan mag bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans binnen het strafschopgebied voldaan 

worden met een strafschop en een gele kaart. 

 

Vraag 2 

Wat moet de scheidsrechter beslissen als een strafschop wordt gemist of gestopt, terwijl de doelman 

en enkele verdedigers te vroeg kwamen inlopen? 

 

Het juiste antwoord is: 

Antwoord C: Strafschop over laten nemen en een gele kaart voor de doelman 

 

Uitleg 

Op het moment dat de doelman bij een strafschop te vroeg van de doellijn komt en de strafschop 

wordt gemist of gestopt, dan is de spelhervatting strafschop overnemen en een gele kaart voor de 

doelman. Dit kan dus ook een tweede gele kaart zijn. Indien alleen de verdedigers te vroeg inlopen en 

de strafschop wordt gemist of gestopt, dan is de spelhervatting strafschop overnemen, maar  

dan zonder gele kaart.  
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Vraag 3 
Wanneer moet de scheidsrechter een opzettelijke handsbal bestraffen met een gele kaart? 

 

Het juiste antwoord is: 

Antwoord B: Als de speler door de handsbal een veelbelovende aanval onderbreekt 

 

Uitleg 

Een opzettelijke handsbal is alleen een gele kaart als daarmee een veel belovende aanval wordt 

onderbroken (dus ook een schot op doel) of als je met de hand scoort of een poging daartoe doet  

of als de bal met de hand onder controle wordt gebracht voor een doelpoging. 

 

Vraag 4 

Wat moet de scheidsrechter beslissen als de verzorger van het verdedigende team het veld in komt 

en binnen het eigen strafschopgebied de bal, die anders zeker in het doel zou zijn gegaan, nog net uit 

het verlaten doel weet te koppen? 

 

Het juiste antwoord is: 

Antwoord C: Strafschop 

 

Uitleg 

Voor alle teamleden op de bank (wisselspelers, gewisselde spelers en teamofficials) geldt, dat als 

zij het speelveld betreden en ingrijpen in het spel of een overtreding maken dan moet het spel hervat 

worden met een directe vrije schop of strafschop. In dit geval is het juiste antwoord dus een rode kaart 

voor de verzorger en een strafschop voor NEC. 

 

 

Vraag 5 

Wat moet de scheidsrechter beslissen als de bal via een voorwerp in het doel belandt? 

 

Het juiste antwoord is: 

Antwoord C: Alleen een doelpunt toekennen als de bal ook zonder het raakmoment in het doel zou 

zijn gegaan 

 

Uitleg 

Als de bal via een voorwerp of onbevoegd persoon in het doel belandt, waarbij de bal ook zonder  

dit raakmoment in het doel zou zijn gegaan, dan kent de scheidsrechter gewoon een doelpunt toe. 

Indien de bal door het raakmoment zodanig van richting wordt veranderd dat de bal hierdoor naast of 

in het doel gaat, dan is de spelhervatting een SR bal op de plaats waar de bal het voorwerp of 

onbevoegd persoon raakte. 
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Vraag 6 
Wat is er bepaald omtrent de aftrap? 

 

Het juiste antwoord is: 

Antwoord A: Aftrap mag in alle richtingen gespeeld worden zolang alle spelers op hun eigen speelhelft 

staan 

 

Uitleg: 

De bal mag voortaan in alle richtingen gespeeld worden, waarbij de spelers wel op hun eigen 

speelhelft moeten staan. Let op, wees in de praktijk niet al te streng. Het is erg lastig om de bal 

achterwaarts te trappen als je op je eigen speelhelft moet staan. 

 

 

Vraag 7 

Wat moet de scheidsrechter beslissen als een speler geblesseerd is geraakt door een overtreding 

waarvoor de tegenstander een gele of rode kaart heeft ontvangen? 

 

Het juiste antwoord is: 

Antwoord C: Geblesseerde speler mag alleen op het speelveld worden verzorgd als de verzorging 

snel kan plaatsvinden 

 

Uitleg: 

Een speler mag na een overtreding, waarvoor hij verzorgd moet worden, kort op het speelveld worden 

verzorgd als de tegenstander voor deze overtreding een gele of rode kaart heeft ontvangen. De 

geblesseerde speler mag na de verzorging op het speelveld blijven staan. Met kort bedoelen  

we ongeveer 30 seconden. 

 

 

Vraag 8  
Wie bepaalt bij de strafschoppen serie op welk doel de strafschoppen genomen moeten worden? 

 

Het juiste antwoord is: 

Antwoord B: De scheidsrechter moet hiervoor tossen en bepaalt zelf welke kant van de munt hoort bij 

welk doel  

 

Uitleg 

De scheidsrechter zal tossen voor het bepalen van het doel. Hij geeft van tevoren aan welke zijde  

van de munt behoort bij welk doel. Hierna zal de scheidsrechter nogmaals tossen. De winnaar van de 

toss mag bepalen wie de eerste strafschop neemt. 
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Vraag 9:  
Wanneer mag een speler het speelveld weer betreden, nadat deze buiten het speelveld zijn uitrusting 

(schoeisel) in orde heeft gemaakt en gecontroleerd is door een wedstrijd official? 

 

Het juiste antwoord is: 

Antwoord B: Mag op het teken van de scheidsrechter 

 

Uitleg 

De speler mag gedurende het spel het speelveld weer betreden, nadat de speler is gecontroleerd door 

een wedstrijdofficial en pas na een teken van de scheidsrechter. Let op; als het gaat over de uitrusting 

en je met club assistenten te maken hebt, is het verzoek om hier soepel mee om te gaan en de speler 

een teken geven om het speelveld te betreden. Je kan dan als scheidsrechter de speler bij 

gelegenheid zelf nog controleren. Bij een hoofdwond wachten tot de eerstvolgende onderbreking en 

dan de speler zelf controleren. 

 

 

Vraag 10 

Wat moet de scheidsrechter disciplinair beslissen als hij na een onbesuisde overtreding de 

voordeelregel toepast, en de overtredende speler gedurende het voordeel en nog voordat de 

scheidsrechter heeft kunnen affluiten, opnieuw een onbesuisde overtreding maakt? 

 

Het juiste antwoord is: 

Antwoord C: Scheidsrechter bestraft beide overtredingen 

 

Uitleg 

Als de scheidsrechter de voordeelregel toepast bij een overtreding die bestraft moet worden met een 

waarschuwing of een veldverwijdering als het spel wordt onderbroken, dan moet deze 

waarschuwing/veldverwijdering alsnog worden gegeven bij de eerstvolgende onderbreking.  

Behalve als het ontnemen van een duidelijke scoringskans uitmondt in een doelpunt, dan kan volstaan 

worden met een gele kaart. 

Voordeel moet niet worden toegepast wanneer er sprake is van een ernstig gemeen spel, een 

gewelddadige handeling of een overtreding waarvoor een tweede waarschuwing wordt gegeven, tenzij 

er sprake is van een duidelijke scoringskans. De scheidsrechter moet de speler van het veld 

verwijderen bij de eerstvolgende onderbreking. Echter, als deze speler nog voor de onderbreking 

de bal speelt of een tegenstander aanvalt of beïnvloedt, dan moet de scheidsrechter het spel  

direct onderbreken, de speler verwijderen en hervatten met een indirecte vrije schop op de  

plaats waar de bal was. 
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Vraag 11 
Wat moet de scheidsrechter met betrekking tot buitenspel beslissen als een verdediger tijdens een 

actie geblesseerd achter de doellijn komt te liggen en het spel ondertussen verdergaat? 

 

Het juiste antwoord is: 

Antwoord A: De geblesseerde speler wordt meegenomen in de beoordeling tot het moment dat het 

verdedigende team de bal buiten het strafschopgebied heeft getrapt in de richting van de middenlijn 

 

Uitleg 

Als een verdediger geblesseerd achter de achterlijn komt te liggen, dan zal deze verdediger actief  

bij spel betrokken blijven, tot de eerstvolgende onderbreking of tot het moment dat de bal door het 

verdedigende team buiten het eigen strafschop gebied is getrapt in de richting van de middenlijn. 

 

 

Vraag 12 

Wat moet de scheidsrechter beslissen als een aanvaller een duidelijke scoringskans wordt ontnomen, 

doordat hij binnen het strafschopgebied met een duw ten val wordt gebracht? 

 

Het juiste antwoord is: 

Antwoord C: Strafschop en een rode kaart 

 

Uitleg 

Zie het ontnemen van een duidelijke scoringskans op pagina 48 (onderaan) en 49 (bovenaan) van  

het spelregelboek. 

Duwen, vasthouden, trekken, bewust haken en opzettelijk hands blijft bij het ontnemen van een 

duidelijke scoringskans een rode kaart. Een overtreding door een slidingtackle, waarbij een serieuze 

poging wordt gedaan om de bal te spelen (bal binnen speelbereik) kan binnen het strafschopgebied 

volstaan worden met een gele kaart. Voor de doelman geldt dat dit ook het geval is als hij zijn 

tegenstander met zijn armen (duik) ten val brengt. 

 

 

Vraag 13 

Wat moet de scheidsrechter beslissen als een aanvaller, op het moment dat een medespeler hem de 

bal toespeelt staande in buitenspelpositie op de helft van de tegenpartij, naar zijn eigen speelhelft rent 

en daar de bal raakt? 

 

Het juiste antwoord is: 

Antwoord A: Indirecte vrije schop op de plaats waar de aanvaller de bal raakte 

 

Uitleg 

Het is pas strafbaar buitenspel (overtreding) op de plaats waar je de bal speelt of raakt of het duel met 

je tegenstander aangaat. De spelhervatting (indirecte vrije schop) kan dus ook op de eigen speelhelft 

worden toegekend. 
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Vraag 14 
Wat moet de scheidsrechter beslissen als de nemer van een strafschop de doelman onreglementair 

misleidt, waarna een doelpunt wordt gemaakt? 

 

Het juiste antwoord is: 

Antwoord D: Indirecte vrije schop voor de tegenpartij en een gele kaart voor de nemer 

 

Uitleg 

Als de nemer van een strafschop de doelman onreglementair misleidt, dan is de spelhervatting een 

indirecte vrije schop en een gele kaart tegen de nemer, ongeacht of de bal wel/niet in het doel gaat. 

Voorheen was het bij een doelpunt overnemen. 

 

 

Vraag 15 

Wat moet de scheidsrechter beslissen als de verdediger opzettelijk hands maakt binnen zijn 

strafschopgebied en daarmee de tegenstander een duidelijke scoringskans ontneemt? 

 

Het juiste antwoord is: 

Antwoord C: Strafschop en een rode kaart 

 

Uitleg 

Opzettelijk hands blijft bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans rood, zowel binnen als buiten 

het strafschopgebied. 

 

 

Vraag 16 

Wat is er bepaald omtrent de armen als het gaat om de beoordeling van buitenspel? 

 

Het juiste antwoord is: 

Antwoord D: Armen tellen nooit mee 

 

Uitleg 

Armen tellen niet mee in de beoordeling van buitenspel (dus ook de armen van de doelman niet). 

 

 

Vraag 17 

Wat is er bepaald omtrent het voordeelgebaar? 

 

Het juiste antwoord is: 

Antwoord C: Voordeel mag met 1 of 2 armen aangegeven worden 

 

Uitleg 

Voordeel mag met zowel 1 als 2 armen worden aangegeven. Ter info, tijdens een sprint is het 

aangeven van voordeel met 1 arm gemakkelijker. De scheidsrechter mag zelf bepalen of hij dit met  

1 of 2 armen wil doen. 
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Vraag 18 

Wat moet de scheidsrechter beslissen als een aanvaller die een duidelijke scoringskans heeft, net 

buiten het strafschopgebied op onbesuisde wijze ten wordt gebracht? 

 

Het juiste antwoord is: 

Antwoord C: Directe vrije en een rode kaart 

 

Uitleg: 

In dit geval wordt de zwaarste overtreding bestraft met een rode kaart voor het ontnemen van  

een duidelijke scoringskans en een directe vrije schop. De overtreding vindt buiten het 

strafschopgebied plaats. 

 

 

Vraag 19 

Wat moet de scheidsrechter beslissen als tijdens een duel om de bal een speler zijn tegenstander net 

buiten het speelveld ten val brengt, terwijl de bal binnen het speelveld blijft? 

 

Het juiste antwoord is: 

Antwoord D: Directe vrije schop of een strafschop 

 

Uitleg 

Een overtreding die buiten het speelveld plaatsvindt als gevolg van een spelsituatie, waarbij de  

bal binnen het speelveld blijft, dan is de spelhervatting een directe vrije schop of strafschop. Als een 

speler moedwillig het speelveld verlaat om een overtreding te maken, dan is de spelhervatting een 

indirecte vrije schop. 

 

 

Vraag 20 

Wat is er bepaald omtrent de doelschop? 

 

Het juiste antwoord is: 

Antwoord A: De bal moet stil liggen 

 

Uitleg 

De doelschop mag genomen worden op elk willekeurige plaats binnen het doelgebied.  

Echter, de bal moet wel stil liggen. 

  

 


