Regel 2 – De bal

1 Een doelschop wordt genomen door de keeper van partij A en wordt ver op de helft van de
tegenstander geschoten. Nog voordat de bal wordt aangeraakt door een andere speler constateert
de scheidsrechter dat de bal is gebarsten. Wat beslist de scheidsrechter als hij affluit?
A Scheidsrechtersbal voor de doelverdediger.
B Doelschop overnemen.
C Scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal voor het eerst door een andere speler wordt geraakt.
D Scheidsrechtersbal op de plek zo dicht mogelijk waar de bal in een normale situatie terecht was
gekomen.

2 Welke van de onderstaande stellingen is juist?
I. Als de bal onbruikbaar wordt op het moment dat deze bij een penaltyserie tegen de paal wordt
geschoten, dan moet de strafschop overgenomen worden.
II. Een doelschop wordt overgenomen op het moment dat de bal onbruikbaar wordt bij het nemen
van een doelschop en de bal heeft het strafschopgebied al wel verlaten maar is nog niet aangeraakt
door een andere speler.
A Stelling I en stelling II zijn beide onjuist.
B Stelling I is juist en stelling II is onjuist.
C Stelling I is onjuist en stelling II is juist.
D Stelling I en stelling II zijn beide juist.

3 De thuisploeg krijgt een inworp en de inwerpende speler pakt snel een bal uit de dug-out van de
bezoekers om in te werpen omdat de wedstrijdbal volgens hem te zacht aanvoelt. Wat beslist de
scheidsrechter?
A Hij laat doorspelen omdat de bal bij een verdediger komt die een veelbelovende aanval kan
starten.
B Hij fluit af en laat de bezoekers inwerpen.
C Hij fluit af, controleert de bal en indien deze wordt goedgekeurd mag dezelfde partij inwerpen met
deze bal. Wanneer de bal wordt afgekeurd dient een andere bal te worden gebracht.
D Hij laat doorspelen en bij de eerstvolgende onderbreking controleert de scheidsrechter de bal.

4 Een speler van partij A neemt een strafschop. De bal komt tegen de doelpaal. Als gevolg hiervan
barst de bal en de kapotte ligt bij de paal in het doelvlak op de grond. Wat moet de scheidsrechter
beslissen?
A De wedstrijd onderbreken en de strafschop laten overnemen.
B De wedstrijd onderbreken en opnieuw aanvangen met een indirecte vrije schop voor partij A op de
lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de doellijn en wel op een plek die het dichtst gelegen
is bij de plaats van de kapotte bal.
C De wedstrijd onderbreken en opnieuw aanvangen met een scheidsrechtersbal voor de
doelverdediger van partij B.
D De wedstrijd hervatten met een aftrap na geldig doelpunt.

5 Een aanvaller van partij A trapt af voor het begin van de eerste helft en schiet de bal rechtstreeks
op het doel van de tegenstander. Onderweg raakt de bal lek en de scheidsrechter constateert dat,
nog voordat de lekke bal over de doelverdediger van de tegenstander heen rechtstreeks in het doel
van de tegenstander terecht komt. Wat beslist de scheidsrechter?
A Aftrap na geldig doelpunt.
B Scheidsrechtersbal.
C Aftrap overnemen.
D Doelschop.

6 De thuisploeg heeft voor een belangrijke wedstrijd een balsponsor gevonden. Op verzoek van deze
sponsor is op elk vlak van de bal in het klein het logo van de sponsor geprint. De voorzitter biedt deze
bal aan de scheidsrechter aan als wedstrijdbal. Wat staat hierover in de spelregels?
A Voorwaarde om de bal te gebruiken is dat het logo aan vooraf voorgeschreven afmetingen voldoet,
de scheidsrechter moet dat vooraf vaststellen.
B Het is toegestaan om met Logos op de bal te spelen.
C Een bal mag helemaal geen Logos bevatten en daarom mag met deze bal niet gespeeld worden.
D Het is niet toegestaan om Logos van de sponsor op de bal te printen en daarom mag niet met de
bal gespeeld worden.

7 Welke van de onderstaande stellingen is juist?
I. In het amateurvoetbal is het niet toegestaan om extra ballen rondom het speelveld te gebruiken.
II. Over de kleur van de bal is omtrent de spelregels niets bepaald.
A Stelling I en stelling II zijn beide onjuist.
B Stelling I en stelling II zijn beide juist.
C Stelling I is onjuist en stelling II is juist.
D Stelling I is juist en stelling II is onjuist.

8 Een speler van partij A neemt een strafschop. De bal komt tegen de doelpaal. Als gevolg hiervan
barst de bal en de kapotte ligt bij de paal in het doelgebied op de grond. Wat moet de scheidsrechter
beslissen?
A De wedstrijd onderbreken en de strafschop laten overnemen.
B De wedstrijd onderbreken en opnieuw aanvangen met een indirecte vrije schop voor partij A op de
lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de doellijn en wel op een plek die het dichtst gelegen
is bij de plaats van de kapotte bal.
C De wedstrijd onderbreken en opnieuw aanvangen met een scheidsrechtersbal voor de
doelverdediger van partij B.
D De wedstrijd hervatten met een aftrap na geldig doelpunt.

9 Welke van de onderstaande stellingen is juist?
I. Als de bal barst of onbruikbaar wordt tijdens het nemen van een strafschop of tijdens een
strafschoppenserie, terwijl de bal in voorwaartse richting beweegt en voordat de bal een speler, de
doelpaal of doellat raakt, dan wordt de strafschop overgenomen.
II. De bal heeft een omtrek van niet meer dan 70 centimeter en niet minder dan 66 centimeter.
A Stelling I en stelling II zijn beide onjuist.
B Stelling I en stelling II zijn beide juist.
C Stelling I is onjuist en stelling II is juist.
D Stelling I is juist en stelling II is onjuist.

10 In een duel om de bal op de helft van partij A trapt zowel een speler van partij A als partij B
tegelijk tegen de bal, waardoor deze lek raakt. Nog in dezelfde actie stuitert de bal over de zijlijn. Wat
beslist de scheidsrechter?
A Scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal lek raakte.
B Scheidsrechtersbal op de plaats zo dicht mogelijk bij de plek waar de bal over de zijlijn gaat.
C Inworp voor partij A.
D Inworp voor partij B.

11. De witte wedstrijdbal raakt stuk en moet worden vervangen. De enige beschikbare
reservebal is oranje. Mag de scheidsrechter met deze bal verder gaan, als de wedstrijd bij
daglicht wordt gespeeld?
A Nee, witte ballen worden alleen bij lichtwedstrijden gebruikt.
B Ja, maar alleen als de aanvoerder van de bezoekers geen bezwaar heeft.
C Ja, er is geen enkel voorschrift ten aanzien van de kleur van de bal.
D Nee, de vervangende bal moet dezelfde kleur hebben als de oorspronkelijke.
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