
Regel 1 – Het speelveld 

 

1 Gedurende de gehele wedstrijd staan drie personen van de thuisploeg tegelijkertijd vanuit de 

instructiezone voor de dug-out aanwijzingen te schreeuwen naar de spelers van hun team. Dit blijft 

netjes en er is geen commentaar op de leiding. Wat staat hierover in de spelregels? 

A Hier staat niets over in de spelregels. 

B Zolang er geen commentaar op de leiding van de scheidsrechter wordt gegeven is dit altijd 

toegestaan. 

C Dit is altijd toegestaan. 

D Slechts één persoon tegelijkertijd heeft de bevoegdheid om instructies te geven vanuit de 

instructiezone 

 

2 Een veldspeler bevindt zich in zijn eigen strafschopgebied en raakt juist buiten dit gebied, maar 

binnen het speelveld, de bal opzettelijk aan met de hand. Hoe en waar zal nu de spelhervatting zijn? 

A Met een directe vrije schop voor de aanvallende partij op de lijn van het strafschopgebied. 

B Met een strafschop voor de aanvallende partij. 

C Met een directe vrije schop voor de aanvallende partij op de plaats waar de bal werd aangeraakt 

met de hand. 

D Met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de lijn van het strafschopgebied. 

 

3 Voor de wedstrijd ziet de neutrale assistent-scheidsrechter dat de lijnen langs het natuurgras van 

kunstgras zijn gemaakt zodat de lijnen langer meegaan. Wat staat hierover in de spelregels? 

A Het is toegestaan om op een veld van gras lijnen te gebruiken, maar alleen voor de buitenste lijnen. 

B Het is niet toegestaan om op een veld van gras kunstgras te gebruiken voor de lijnen. 

C Het is toegestaan om op een veld van gras kunstgras te gebruiken voor alle lijnen. 

D Hierover staat niets in de spelregels. 

 

4 Welke van onderstaande stellingen is juist? 

I. Op de vlaggen van de hoekvlag mag geen enkel logo staan, zowel geen enkele vorm van reclame 

maar ook niet het logo van de club 

II. Het is toegestaan om het logo van een sponsor te verweven in het doelnet, mits dit geen gevaar 

oplevert voor de spelers. 

A Stelling I is juist en stelling II is onjuist. 

B Stelling I en II zijn beide onjuist. 



C Stelling I is onjuist en stelling II is juist. 

D Stelling I en II zijn beide juist. 

 

5 Wat is er bepaald in de spelregels over welke personen zich in de instructiezone voor de dug-out 

mogen bevinden? 

A Hier staat niets over in de spelregels. 

B De pupil van de week mag hier niet zitten of staan, deze moet plaatsnemen buiten de 

instructiezone. 

C Deze personen moeten voor aanvang van de wedstrijd zijn opgegeven op het wedstrijdformulier en 

daarmee bekend zijn bij de scheidsrechter. 

D Het aantal personen ligt vast in de spelregels en is, inclusief pupil van de week, maximaal 15 

personen. 

 

6 De scheidsrechter constateert tijdens de warming-up voorafgaand aan zijn wedstrijd dat op het 

kunstgrasveld andere lijnen zijn aangebracht in een andere kleur en duidelijk voor een andere sport. 

Wat moet de scheidsrechter doen? 

A De scheidsrechter vraagt om een ander speelveld en indien dit niet mogelijk is moet hij besluiten 

om de wedstrijd niet te beginnen. 

B De scheidsrechter moet wel de wedstrijd laten beginnen, echter zodra hij merkt dat spelers hier 

last van hebben dan moet hij de wedstrijd staken. 

C De scheidsrechter vraagt om een ander speelveld en indien dit niet mogelijk is moet hij besluiten 

om de wedstrijd toch te beginnen en het voorval te melden aan de bond. 

D De scheidsrechter moet dit toestaan op het moment dat de lijnen duidelijk afwijkend zijn van de 

voetballijnen en een andere kleur hebben. 

 

7 De doelman van de thuisploeg brengt met de hak van zijn schoen een streep aan op de doellijn in 

het midden van het doel, dit met als doel om te kunnen zorgen dat hij steeds in het midden van het 

doel staat. Halverwege de wedstrijd merkt de scheidsrechter dit op, op het moment dat hij in het 

strafschopgebied van de doelman komt en de bal in het spel is. Wat beslist de scheidsrechter? 

A De scheidsrechter fluit af en geeft een indirecte vrije schop aan de tegenpartij op de plaats waar de 

bal is. 

B De scheidsrechter fluit af en geeft een indirecte vrije schop aan de tegenpartij op de plaats waar de 

bal is en geeft de doelman een waarschuwing. 

C De scheidsrechter kan hier tijdens de wedstrijd niets aan doen, maar meldt achteraf dit voorval op 

het wedstrijdformulier. 

D De scheidsrechter moet wachten tot de bal niet langer in het spel is en moet dan de keeper een 

waarschuwing geven. 



8 Tijdens de warming-up bij een thuiswedstrijd van Excelsior ziet het arbitraal trio dat er op de 

hoekvlaggenstokken de naam van de sponsor van het kunstgrasveld is aangebracht en op de 

hoekvlaggen het logo van Excelsior. Een van de assistent-scheidsrechters merkt op dat dit volgens 

hem verboden is. Wat staat hierover in de spelregels? 

A Op hoekvlaggenstokken en hoekvlaggen mag zowel reclame als een logo worden aangebracht. 

B Op hoekvlaggenstokken en hoekvlaggen mag reclame worden aangebracht, maar alleen een logo 

en geen naam. 

C Op hoekvlaggenstokken en hoekvlaggen mag geen reclame worden aangebracht, maar alleen op 

hoekvlaggen mag wel een logo of embleem van clubs worden aangebracht. 

D Op hoekvlaggenstokken en hoekvlaggen mag reclame worden aangebracht, maar alleen de naam 

en geen logo. 

 

9 Een speler van partij A schiet zo hard tegen de doellat dat deze breekt, die achteraf al kapot bleek 

te zijn. De bal komt terug het speelveld in en op dat moment valt de doellat op het speelveld. De 

scheidsrechter fluit direct af. Wat moet de scheidsrechter doen nadat de doellat is hersteld? 

A De scheidsrechter staakt de wedstrijd omdat de doellat ondanks het herstel toch afwijkt van de 

originele doellat. 

B De scheidsrechter hervat het spel met een doelschop voor partij B. 

C De scheidsrechter hervat het spel met een scheidsrechtersbal. 

D De scheidsrechter geeft een indirecte vrije schop tegen de thuisspelende ploeg omdat achteraf 

bleek dat de doellat al kapot was. 

 

10 Net buiten het strafschopgebied wordt een aanvaller door een tegenstander bij zijn shirt 

vastgepakt omdat de aanvaller hem dreigt te passeren. Op de lijn van het strafschopgebied laat de 

tegenstander de aanvaller weer los, waardoor de aanvaller valt. De scheidsrechter fluit af en moet 

A Een directe vrije schop toekennen en de verdediger de gele kaart of rode kaart tonen. 

B Een directe vrije schop toekennen. 

C Een strafschop toekennen. 

D Een strafschop toekennen en de verdediger een gele kaart of rode kaart tonen. 

 

11 De hoofdsponsor van de thuisspelende amateurclub, een tapijtenfabrikant, wil dat de spelers 

vanuit de spelerstunnel het speelveld opkomen met een virtuele illustratie van een rode loper tot 

aan de middenstip. Wat is hierover bepaald in de spelregels? 

A Dit is toegestaan mits is gewaarborgd dat de omvang van de illustratie voldoet aan de in de 

spelregels vastliggende omvang. 

B Dit is niet toegestaan vanaf het moment dat de spelers het speelveld betreden tot het moment dat 

zij het veld weer verlaten. 



C Dit is niet toegestaan omdat het gebruik van virtuele reclame rondom amateurwedstrijden op geen 

enkel moment mag. 

D Dit is toegestaan zolang gewaarborgd is dat de virtuele reclame tijdig wordt gestopt, dus voor het 

moment van de toss. 

 

12 Om er voor te zorgen dat de afstand van 9,15 meter in acht wordt genomen bij het nemen van 

een hoekschop, heeft de KNVB verplicht gesteld dat er een lijntje wordt aangebracht buiten het 

speelveld, loodrecht op de doellijn. Dat lijntje moet aangebracht worden 

A Op 9,15 meter van de hoekvlaggenstok. 

B Op het midden van de afstand van de lijn van het strafschopgebied en de hoekvlag. 

C Op het midden van de afstand van de lijn van het strafschopgebied en de kwartcirkel. 

D Op 9,15 meter van de kwartcirkel. 

 

13 Als tijdens het spel de doellat breekt moet er een oplossing worden gezocht. Het blijkt niet 

mogelijk om de doellat in zijn oude staat te herstellen en het vervangen van het doel blijkt geen 

optie. De materiaalman van de thuisploeg stelt voor om een aantal dikke kabels aan elkaar te knopen 

en dit als lat te gebruiken, waarbij deze kabels bij elkaar ongeveer dezelfde dikte hebben als de 

originele lat. Wat moet de scheidsrechter beslissen? 

A De scheidsrechter staakt de wedstrijd, het gebruik van een touw of ander flexibel middel ter 

vervanging van de doellat is niet toegestaan. 

B De scheidsrechter gaat hiermee akkoord omdat het is toegestaan om de doellat te vervangen door 

een touw op het moment dat de doellat breekt. 

C De scheidsrechter gaat hiermee akkoord omdat de oplossing met de kabels dezelfde omvang heeft 

als de originele doellat. 

D De scheidsrechter gaat hiermee akkoord maar meldt in een aparte rapportage naar de bond elke 

wedstrijdbepalende situatie waarbij de doellat van invloed is. 

 

14 Als tijdens het spel de doellat breekt moet er een oplossing worden gezocht. Het blijkt niet 

mogelijk om de doellat in zijn oude staat te herstellen en het vervangen van het doel blijkt geen 

optie. De materiaalman van de thuisploeg stelt voor om een aantal dikke kabels aan elkaar te knopen 

en dit als lat te gebruiken, waarbij deze kabels bij elkaar ongeveer dezelfde dikte hebben als de 

originele lat. Wat moet de scheidsrechter beslissen? 

A De scheidsrechter staakt de wedstrijd, het gebruik van een touw of ander flexibel middel ter 

vervanging van de doellat is niet toegestaan. 

B De scheidsrechter gaat hiermee akkoord omdat het is toegestaan om de doellat te vervangen door 

een touw op het moment dat de doellat breekt. 

C De scheidsrechter gaat hiermee akkoord omdat de oplossing met de kabels dezelfde omvang heeft 

als de originele doellat. 



D De scheidsrechter gaat hiermee akkoord maar meldt in een aparte rapportage naar de bond elke 

wedstrijdbepalende situatie waarbij de doellat van invloed is geweest. 

 

15 De doelnetten moeten niet te strak gespannen zijn. Zijn er nog meer voorschriften ten aanzien 

van de doelnetten? 

A Ja, zij moeten stevig aan de doelpalen, doellat en aan de buitenzijde van de doellijn op de grond 

bevestigd zijn en mogen de doelverdediger niet hinderen. 

B Neen, er zijn verder geen voorschriften. 

C Ja, zij moeten stevig aan de doelpalen en de doellat bevestigd zijn en ook aan de grond op 

minimaal 1,15 meter van de buitenzijde van de doellijn. 

D Ja, zij moeten stevig aan de doelpalen en de doellat bevestigd zijn en ook aan de grond op 

minimaal 2,24 meter van de buitenzijde van de doellijn. 

 

16 Een Nederlandse betaald voetbal organisatie BVO heeft het verzoek ingediend bij de KNVB om, 

net als bij hockey, te gaan spelen op een blauw kunstgrasveld. De reden hiervoor is dat dit voor de 

toeschouwers prettiger is om naar de wedstrijd te kijken. Wat staat hierover in de spelregels? 

A Dit is toegestaan, zolang de afwijkende kleur geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de 

spelers en arbitrage. 

B Dit is toegestaan, in de spelregels staat niet welke kleur het kunstgras moet hebben zolang maar 

sprake is van een kleur en afwijkend van de lijnen. 

C Dit is slechts toegestaan zolang het om kunstgras gaat, het gebruik van blauwe kunststof op 

natuurgras is niet toegestaan. 

D Dit is niet toegestaan, het kunstgrasveld moet altijd groen zijn. 

 

17 Welke van onderstaande stellingen is juist? 

I. In de spelregels is niets opgenomen over het weghalen van de hoekvlaggenstok, op het moment 

dat een speler dit doet om bijvoorbeeld een hoekschop te nemen. 

II. In de spelregels is slechts bepaald dat de hoekvlaggenstok een minimale lengte moet hebben, over 

een maximale lengte staat niets in de spelregels. 

A Stelling I is juist en stelling II is onjuist. 

B Stelling I en stelling II zijn beide onjuist. 

C Stelling I en II zijn beide juist. 

D Stelling I is onjuist en stelling II is juist. 

 

 



18 Welke van onderstaande stellingen is juist? 

I. Alle lijnen op het veld moeten dezelfde breedte hebben en mogen niet breder dan 10 cm zijn. 

II. De doellijnen moeten dezelfde breedte hebben als de doelpalen en doellat. 

A Stelling I is juist en stelling II is onjuist. 

B Stelling I en stelling II zijn beide onjuist. 

C Stelling I en II zijn beide juist. 

D Stelling I is onjuist en stelling II is juist. 

 

19 Welke van onderstaande stellingen is juist? 

I. Er mogen ook vlaggenstokken worden geplaatst aan de uiteinden van de middenlijn op een afstand 

van minimaal 1 meter van de zijlijn. 

II. De instructiezone mag niet langer zijn dan de lengte van de bank/dug-out. 

A Stelling I is juist en stelling II is onjuist. 

B Stelling I en stelling II zijn beide onjuist. 

C Stelling I en II zijn beide juist. 

D Stelling I is onjuist en stelling II is juist. 

 

20 Welke van onderstaande stellingen is juist? 

I. De afstand tussen de binnenkant van de doelpalen is 7.44 meter en de afstand van de onderkant 

van de doellat tot de grond is 2.32 meter. 

II. De doelpalen en de doellat hoeven niet verplicht wit te zijn. 

A Stelling I is juist en stelling II is onjuist. 

B Stelling I en stelling II zijn beide onjuist. 

C Stelling I en II zijn beide juist. 

D Stelling I is onjuist en stelling II is juist. 

 

21 Welke van de volgende vormen zijn toegestaan voor de doelpalen? 

I. Rond   II. Vierkant  III. Ellipsvormig   IIII. Rechthoekig 

A Alleen I. 

B Alleen I. en IIII. 

C Alleen I. II. en IIII. 

D Zowel I. II. III. en IIII. 



22 Hoeveel hoekvlaggen kunnen er maximaal op het speelveld staan? let op! De vlaggen van de 

beide assistent scheidsrechters/grensrechters niet meenemen. 

A 4 

B 6 

C 8 

D 10 

 

23 Wat is de diameter van de penaltystip volgens de spelregels veldvoetbal? 

A 0,20 meter (20 cm) 

B 0,21 meter (21 cm) 

C 0,22 meter (22 cm) 

D 0,23 meter (23 cm) 

 

-EINDE- 

 

 

 


