
Uitleg spelregelvragen KNVB themabijeenkomst 

1) Voorbeeldvraag: Bij een doeltrap wipt de doelverdediger de bal naar een medespeler 

binnen het eigen strafschopgebied. Deze medespeler kopt de bal direct weer terug in de 

handen van de doelverdediger. Wat is de spelhervatting? 

Antwoord: Doelschop overnemen. Dit lijkt namelijk het toepassen van een ‘’truc’’. Deze zaak 

zal de komende tijd verder worden besproken door de IFAB. Tot die tijd wordt dit kunstje niet 

toegestaan noch bestraft (dus geen gele kaart tonen). Als het gebeurt, moet de 

scheidsrechter de doeltrap opnieuw laten nemen", zo stelt de IFAB in een verklaring. 

 

2 Bij minimaal hoeveel spelers van hetzelfde team spreken we over een 'muurtje' waarbij 

een aanvaller minimaal 1 meter afstand moet nemen? 

Antwoord: Minimaal 3 spelers. Als drie of meer spelers van de verdedigende partij een 

‘muurtje’ vormen, dan moeten alle aanvallers op ten minste 1 meter van het ‘muurtje’ blijven 

totdat de bal in het spel is. Dit mag 1 meter voor, achter of naast het muurtje zijn. Als bij het 

nemen van een vrije schop een speler van de aanvallende partij zich op minder dan 1 meter 

van het ‘muurtje’ van drie of meer verdedigers bevindt, dan wordt een indirecte vrije schop 

toegekend. Verder geen gele kaart tonen.  

 

3 Waar moet de muur staan bij een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de lijn 

van het doelgebied? 

Antwoord: Tussen de doelpalen of minimaal 9,15 meter afstand. Een indirecte vrije schop 

voor de aanvallende partij voor een overtreding binnen het doelgebied van de tegenpartij 

moet worden genomen vanaf de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn, 

vanaf een plek zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding. 

 

4 Bij een schot op doel staat een aanvaller achter de doelverdediger in buitenspelpositie en 

raakt hem niet. Hoe hervat je nadat er gescoord is? 

Antwoord: Aftrap na geldig doelpunt. De aanvaller doet verder niks achter de keeper. Hij 

speelt niet de bal, staat niet in het gezichtsveld van de keeper en beïnvloedt verder niet de 

mogelijkheid van de keeper om de bal te spelen. Buitenspel zijn als zodanig is geen 

overtreding. Het is in deze situatie geen strafbaar buitenspel. 

 

5 Een speler geeft zijn tegenstander een kopstoot. Waar geef je rood voor? 

Antwoord: Gewelddadige handeling (code 4). Een speler maakt zich schuldig aan een 

gewelddadige handeling als hij buitensporige inzet of geweld gebruikt, of probeert te 

gebruiken, ten opzichte van een tegenstander, zonder dat dit in strijd om de bal is, of ten 



opzichte van een medespeler, teamofficial, wedstrijdofficial, toeschouwer, of enig ander 

persoon, ongeacht het feit of er sprake is van contact. Daaraan toegevoegd: een speler die, 

niet in strijd om de bal, opzettelijk een tegenstander of enig ander persoon, op het hoofd of in 

het gezicht slaat met zijn hand of arm, maakt zich schuldig aan een gewelddadige handeling. 

 

6 Direct na het verstrijken van de speeltijd schiet een speler met kracht de bal tegen zijn 

tegenstander. Hoe handel je? 

Antwoord: De rode kaart tonen. Dit is buitensporig (met kracht schieten). De scheidsrechter 

heeft de bevoegdheid om gele en rode kaarten te tonen, en, als de competitiereglementen 

die toestaan, om een speler een tijdstraf te geven. Dit vanaf het moment dat hij het speelveld 

betreedt bij het begin van de wedstrijd tot na de wedstrijd inclusief de rust, verlenging en 

strafschoppenserie. De bevoegdheid eindigt op het moment dat hij het speelveld verlaat na 

het laatste fluitsignaal. 

 

7 Op de lijn van het strafschopgebied laat de verdediger een aanvaller struikelen. Hoe hervat 

de scheidsrechter het spel? 

Antwoord: Een strafschop. De lijnen behoren tot de gebieden die ze begrenzen. Een 

overtreding op de lijn is dus binnen het strafschopgebied. 

 

8 In de rust scheldt de trainer de scheidsrechter uit. Hoe handel je? 

Antwoord: Een rode kaart tonen. Teamofficials die de confrontatie aangaan met een 

wedstrijdofficial dienen verwijderd te worden. Dit is ook van toepassing in de rust. Als de 

teamofficial direct na de wedstrijd de scheidsrechter op een agressieve confronteert op het 

speelveld dan dient ook de rode kaart te worden getoond. 

 

9 Via de scheidsrechter gaat de bal in het doel. Hoe hervat je? 

Antwoord: Een scheidsrechtersbal. De bal is uit het spel wanneer: deze een wedstrijdofficial 

raakt en op het speelveld blijft en de bal direct in het doel gaat.  

 

10 Mag je bij een strafschop even de aanloop onderweg onderbreken en daarna weer 

doorlopen om de bal uiteindelijk op doel te schieten? 

Antwoord: Jazeker. Een schijnbeweging (onderbreking, even inhouden) tijdens de aanloop is 

toegestaan. Echter de nemer mag niet meer achteruit lopen. Een schijnbeweging maken bij 

het trappen van de bal, nadat de aanloop is afgerond is niet toegestaan.  

 



11 In de aanvalsfase komt de bal per ongeluk tegen de hand van een aanvaller. Is dit 

strafbaar? 

Antwoord: Nee. Het is pas strafbaar hands als de aanvaller balbezit of controle over de bal 

krijgt nadat deze zijn hand of arm heeft geraakt en vervolgens: scoort in het doel van de 

tegenpartij of een scoringskans creëert. Onopzettelijk hands (per ongeluk) hands wordt voor 

een aanvaller alleen bestraft als er dus een scoringskans (doelrijpe kans) of een doelpunt aan 

te pas komt. Onopzettelijk hands is voor de aanvaller niet strafbaar in een aanvallende fase 

waarbij nog geen duidelijke scoringskans aanwezig is. Een veelbelovende aanval is dus nog 

niet genoeg om de onopzettelijke handsbal van de aanvaller te bestraffen. 

 

12 Een coach raakt de bal boven de zijlijn aan, waardoor een aanval onderbroken wordt voor 

de tegenpartij. Hoe hervat je? 

Antwoord: Wanneer de scheidsrechter het spel onderbreekt vanwege het ingrijpen door een 

teamofficial dan moet hij het spel hervatten met een directe vrije schop of strafschop. In dit 

geval moet de teamofficial ook de rode kaart worden getoond. De teamofficial vertraagt 

namelijk het spel van de tegenpartij (beïnvloeding). 

 

13 Een verdediger brengt een aanvaller onvoorzichtig ten val en de scheidsrechter kent een 

strafschop toe. Welke disciplinaire maatregel past hierbij? De verdediger deed een poging 

om de bal te spelen. De bal was binnen speelbereik. 

Antwoord: Geen kaart. Onvoorzichtig betekent, dat de speler een duel ondoordacht aangaat 

of dat hij onbezonnen handelt. Een disciplinaire sanctie is in dit geval niet nodig.   

 

14 Een in buitenspelpositie staande speler loopt richting de bal maar wordt ten val gebracht, 

welke overtreding bestraf je dan? 

Antwoord: De overtreding. Een speler in een buitenspelpositie die zich beweegt in de richting 

van de bal met de bedoeling de bal te spelen en waartegen een overtreding wordt begaan, 

voordat hij de bal speelt of probeert te spelen. In dit geval wordt de overtreding bestraft als 

had deze plaatsgevonden voordat de speler zich in buitenspelpositie bevond. Met andere 

woorden: De overtreding is er eerder dan de buitenspelsituatie. 

 

15 Een speler komt met buitensporige inzet in, maar raakt zijn tegenstander NIET. Hoe 

handel je? 

Antwoord: De rode kaart tonen. Met buitensporige inzet betekent, dat de speler de 

noodzakelijke inspanning ver overschrijdt en dat hij de veiligheid van de tegenstander in 

gevaar brengt. Een speler die met buitensporige inzet speelt moet van het speelveld 

gezonden worden. Een tackle of het aangaan van een duel waarbij de veiligheid van de 



tegenstander in gevaar wordt gebracht, moet worden bestraft als ernstig gemeen spel. En 

voor ernstig gemeen spel is de sanctie een rode kaart. In dit geval moet er hervat worden 

met een directe vrije schop of strafschop. 

 

16 Een verdediger komt bij een duel ten val in zijn eigen strafschopgebied. Om de val op te 

vangen gebruikt hij zijn hand voor een ‘’zachte’’ landing. Op datzelfde moment komt de bal 

tegen diezelfde hand aan. Is dit strafbaar hands? 

Antwoord: Nee. Geen strafbaar hands (zie afbeelding hieronder). Het is geen overtreding als 

een speler valt en de hand of arm zich tussen de bal en de grond bevindt om het lichaam te 

ondersteunen, maar natuurlijk niet zijwaarts of verticaal van het lichaam af uitgestrekt.  

 

 

 

17 De assistent-scheidsrechter ziet dat een verdediger zijn doelverdediger slaat in het 

strafschopgebied en steekt zijn vlag omhoog. De bal gaat vervolgens over de zijlijn. De 

scheidsrechter ziet het vlagsignaal niet en laat de inworp hervatten maar wordt daarna 

alsnog attent gemaakt op het signaal en onderbreekt het spel. Hoe handel je verder? 

Antwoord: Scheidsrechtersbal en de rode kaart. De scheidsrechter mag niet op een beslissing 

m.b.t. een spelhervatting terugkomen wanneer hij inziet dat de beslissing onjuist was, of op 

advies van een andere wedstrijdofficial, als hij het spel heeft hervat of wanneer de 

scheidsrechter het eind van de eerste of tweede helft heeft aangegeven (inclusief 

blessuretijd) en het speelveld heeft verlaten of de wedstrijd heeft beëindigd. Een disciplinaire 

straf mag alleen worden gegeven nadat het spel is hervat als een andere wedstrijdofficial de 

overtreding had gezien en geprobeerd had deze te communiceren met de scheidsrechter 

voordat het spel werd hervat; de spelhervatting behorende bij de straf is niet van toepassing. 

Wanneer de scheidsrechter het spel onderbreekt voor het uitdelen van een sanctie dan wordt 

hervat met een scheidsrechtersbal. 



18 Een doelschop wordt snel genomen en de bal komt tegen een weglopende aanvaller aan. 

Deze onderschept de bal en scoort. Hoe hervat je? 

Antwoord: Aftrap na geldig doelpunt. Wanneer op het moment dat de doelschop wordt 

genomen zich tegenstanders binnen het strafschopgebied bevinden omdat ze geen tijd 

hadden om het te verlaten, dan laat de scheidsrechter doorspelen. 

 

19 De assistent-scheidsrechter vraagt aan de trainer of hij het kistje met bidons in de dug-

out wil zetten in plaats van de instructiezone. Dit weigert de trainer te doen. Welke 

disciplinaire maatregel neemt de scheidsrechter? 

Antwoord: Een vermaning (geen kaart). Het niet samenwerken met een wedstrijdofficial 

moet bestraft worden met een vermaning. Herhaaldelijk de instructies van de 

wedstrijdofficial niet in acht nemen moet resulteren in een gele kaart. 

 

20 Geholpen door harde wind en regen gooit een doelverdediger de bal in het doel van de 

tegenpartij. Hoe hervat je? 

Antwoord: Doelschop. Als de doelverdediger de bal rechtstreeks in het doel van de 

tegenpartij gooit, dan wordt een doelschop toegekend. Zie regel 10. 

 

21 Een verdediger gooit de bal in, richting zijn eigen doelverdediger. Die probeert de bal aan 

te nemen maar door een polletje schiet de bal weg en in een uiterste poging om een 

doelpunt te voorkomen pakt de doelverdediger de bal in het strafschopgebied in zijn 

handen. Hoe handel je? 

Antwoord: Doorspelen. Dit betreft een uitzonderingsituatie. De doelverdediger raakt de bal 

per ongeluk verkeerd (mislukte trap). De doelverdediger probeerde de bal te trappen om deze 

in het spel te brengen. In zulke situaties mag de doelverdediger de bal gewoon raken of in de 

handen pakken. Let op! Als de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied de bal met 

hand of arm speelt terwijl dit niet is toegestaan, dan wordt een indirecte vrije schop 

toegekend, maar geen disciplinaire straf. Een doelverdediger kan dus nooit een gele of rode 

kaart worden getoond voor een ‘’handsbal’’ in het eigen strafschopgebied. 
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