
CURSUS JEUGDSCHEIDSRECHTER 

 

Test je kennis in deze  

SPELREGELTEST 

 

Naam:………………………………………………………………. 

 

Er is meer dan één juist antwoord mogelijk. 

 

1. Jeff staat bij een inworp met 1 voet op de zijlijn en met 1 voet in het speelveld. Hij 

scoort uit deze inworp.  

Is dit:   0  vrije worp voor de tegenpartij  

0 geldig doelpunt 

0 inworp hernemen 

0 inworp hernemen, maar door andere speler 

 

 

2. Tijdens de wedstrijd constateer je dat het net van een doel stuk is.  

Wat te doen:  0 indien mogelijk zelf herstellen 

0 de doelwachter verwittigen 

0 time-out, terreinafgevaardigde op de hoogte brengen  

0 time-out, tijdwaarnemer op de hoogte brengen 

 

 

3. Een diskwalificatie wordt aangetoond door een 

0 rode kaart 

0  gele kaart 

0  twee gekruiste armen boven het hoofd 

0 rode kaart + gebalde vuist 

 

 

4. Benny loopt een tegenaanval en is in balbezit. Hij springt in de zone en komt neer 

vooraleer hij werpt, maar de bal verdwijnt in doel. Wat beslissen:  

  0 geldig doelpunt 

0 uitworp voor de doelman 

0 cirkelfout, vrijworp voor het andere team 

0 gele kaart voor Benny, vrijworp voor het andere team  

 

 

5. Dewinter krijgt een vrije worp tegen. Hij rolt de bal weg in de richting van de 

tegenstrevers. Moet Dewinter:  

0 geel krijgen 

0 2 minuten krijgen 

0 een mondelinge vermaning krijgen 

0 rood krijgen 



6. Hoeveel afstand moeten de tegenstanders bewaren bij een vrije worp?  

0 1 m  

0 2 m  

0 3 m  

0 4 m  

 

 

7. De bal raakt het plafond boven het doelgebied nadat de doelman van team A een 

tegenaanval heeft afgeweerd. Is dit:  

   0 scheidsrechtersworp 

   0 vrije worp voor team A 

   0 vrije worp voor team B 

   0 inworp voor team A 

0 inworp voor team B 

0 uitworp door doelman A 

 

8. Het betreden van het doelgebied door aanvaller B10 wordt bestraft met  

0 vrije worp voor team A op de plaats van overtreding 

0 uitworp door doelman A 

0 vrije worp voor team A buiten het doelgebied 

 

9. Handtekens: wat bedoelt de scheidsrechter met de 3 onderstaande handtekens?  

 

A  B  C  

 

A …………………………………… B …………………………………… C …………………………………… 

 

 

10. De bal rolt in het doelgebied. Aanvaller nr. 14 van HC Meeuwen neemt hem op, heeft 

hierdoor een open doelkans, maar wordt foutief door verdediger nr. 7 van H.C. 

Bocholt van de bal gezet. Zal de scheidsrechter een  

0 7m aan Meeuwen geven 

0 vrije worp aan Meeuwen geven 

0 vrije worp aan Bocholt geven 

0 uitworp aan Bocholt geven 



11. Maarten is zeer boos. Hij slaat zijn belachelijke tegenstrever van voor op het 

gezicht. Hierdoor wordt deze jongen pisnijdig en spuwt naar Maarten. 

Gevolg:  

0 beide heren een diskwalificatie (rode kaart), teams zijn na 2’ terug volledig 

0 Maarten krijgt een definitieve uitsluiting, de andere 2’ daar deze enkel 

reageerde  

0 beiden krijgen 2’ en de scheidsrechter maakt een verslag op zodat de Bond 

een straf kan opleggen 

0 beiden krijgen een definitieve uitsluiting en de scheidsrechter maakt een 

verslag op zodat de Bond een straf kan opleggen.  

 

 

12. Wedstrijd Hasselt – Neerpelt. De coach van Hasselt vraagt een time-out aan. 

Wanneer zal de tafel mogen fluiten? 

0 na een doelpunt van Neerpelt  

0 na een doelpunt van Hasselt 

0 bij een 7m voor Neerpelt 

0 bal over de zijlijn voor Hasselt 

0 bal over de buitendoellijn voor Hasselt 

0 eender wanneer, als Hasselt in balbezit is 

 

 

13. Wendy begaat een grove niet-sportieve overtreding. Wat is haar straf? 

0 2 minuten 

0 gele kaart 

0 rode kaart 

0 definitieve uitsluiting  

 

14. Wendy blokt Sandra uit met gespreide armen. De scheidsrechter heeft dit gezien 

en geeft  

0 Sandra 2-minuten 

0 aanvallende fout tegen Wendy 

0 niets daar dit toegestaan is  

0 Wendy 2-minuten 

 

15. Pivot Sus van team ‘Black Referees” stond in de file. Hij komt 10’ te laat in de 

wedstrijdplaats. Zijn coach stelt hem direct op, zonder de tafel op de hoogte te 

brengen, dit via een correcte wissel. Resultaat?  

0 2’ voor de pivot wegens niet spelgerechtigd 

0 scheidsrechters raadplegen de wedstrijdtafel, zorgen dat het wedstrijdblad 

in orde komt, daar het hier gaat om een fout van de tafel 

0 team van Sus speelt de rest van de wedstrijd met 6 tegen 7 

0  progressieve bestraffing voor de “teamverantwoordelijke”  van de “Black 

Referees”  

0 diskwalificatie voor de pivot Sus, zijn team speelt 2’ met 6 



16. Ja of nee:  

 

• moet men een speler definitief uitsluiten bij een gewelddaad tijdens de speeltijd, 

buiten het speeloppervlak? ………………………… 

• heeft een diskwalificatie van een official, tijdens de speeltijd, gevolgen voor de 

ploeg op het speeloppervlak? ………………………… 

• kan men scoren bij een inworp?…………………. 

• mag men met 4 spelers een wedstrijd beginnen?……………… 

• de tweede maal geel voor dezelfde speler betekent 2-minuten:………………………. 

• als een speler de juiste kleding aantrekt,  mag hij ten allen tijde als keeper 

ingewisseld worden:………….. 

• eens keeper blijf je de hele wedstrijd keeper:………… 

 

17. Bart landt in balbezit op 2 voeten. Hij doet hierna een links-rechts beweging, stuit, 

doet weer een links-rechtsbeweging, werpt op doel en scoort. Is dit: 

0 een geldig doelpunt 

0 een dubbele dribbel 

0 4 passen 

0 voetfout 

 

18.  Een miniemenwedstrijd duurt… 

0 2 x 15 min. 

0 2 x 20 min. 

0 2 x 25 min.  

0 2 x 30 min.  

 

19. Toegelaten of niet: 

- zuiver de bal uit de handen van de tegenspeler rukken:………………………. 

- de tegenstander met het lichaam sperren:…………………………. 

- zich zo voor een tegenaanval lopende speler opstellen dat deze tegen je aan 

botst terwijl je zelf niet in beweging was…………………….. 

- de bal uit de handen van de doelverdediger, in zijn doelgebied, tippen……………………. 

- de bal die boven het doelgebied zweeft, in het doel slaan…………………….. 

 

20. De coach van Eupen blijft zich na een gele kaart onsportief gedragen. Hij sakkert 

storend op de wedstrijdleiding. Wat moet er gebeuren?  

0 niets, want het wedstrijdverloop heeft voorrang 

0 twee minuten voor de coach , Eupen speelt 2 minuten met 5 spelers en 1 

doelman, vrije worp voor de tegenpartij. 

0 gele kaart voor de coach, vrije worp voor de tegenpartij 

0 gele kaart voor de coach, vrije worp voor Eupen daar zij in balbezit waren. 

 

Veel succes! 


