
 

VRAGEN 

 

Vraag 1 

Wat kan de aanvoerder, die de toss wint, kiezen? 

A. Balbezit of kant van het veld 

B. Lengte van de rust 

C. Welke scheids waar gaat staan 

 

Vraag 2 

Een speler speelt de bal ongevaarlijk boven z'n schouder. Wat is de juiste beslissing? 

A. Affluiten of vrije slag tegen 

B. Doorspelen 

C. Vrije slag tegen en je geeft een persoonlijke straf 

 

Vraag 3 

De aanvaller slaat bij een lange corner de bal direct richting de cirkel, een verdediger 

raakt buiten de cirkel de bal met z'n stick en de bal gaat vervolgens de cirkel in. Wat doe 

je? 

A. Doorspelen 

B. Vrije slag voor de aanvaller  

C. Vrije slag voor de verdediging 

 

Vraag 4  

Een keeper veegt de bal met zijn handschoen van binnen de cirkel over de grond naar de 

zijlijn en de bal gaat uit. Wat is de juiste beslissing? 

A. Inslag voor de tegenstander 

B. Strafbal 

C. Strafcorner  

 

Vraag 5 

Wat doe je als allebei de scheidsrechters een andere kant op wijzen? 

A. Degene die het oudste is neemt de uiteindelijke beslissing 

B. Je laat de spelers beslissen 

C. Op wiens helft de overtreding  is bepaalt en welke scheidsrechter “voorrang” krijgt 

 

Vraag 6 

Bij een correct uitgevoerde strafcorner wordt de bal laag op goal geslagen, de lijnstopper die 

binnen de doelpalen en naast de keeper staat krijgt de bal op z'n voet. Wat is de juiste 

beslissing? 

A. Doorspelen 

B. Strafbal 

C. Strafcorner  

 

Vraag 7 

Welke persoonlijke straffen (kaarten) verwerk je in het wedstrijdformulier? 

A. Alleen groene en gele kaarten 

B. Alleen gele en rode kaarten 

C. Alle mondelinge waarschuwingen  



 

Vraag 8 

Na herhaaldelijke mondelinge waarschuwingen geef je de coach een groene kaart. Wat is de 

consequentie? 

A. Dat hij 2 minuten achter het hek moet gaan staan 

B. Er is geen consequentie  

C. Hij moet het veld af voor de rest van de wedstrijd 

 

Vraag 9 

Waar mogen de verdedigers de vrije slag in de cirkel nemen na een aanvallende 

overtreding?  

A. Alleen buiten de cirkel 

B. Op de 23 meter lijn 

C. Overal binnen de cirkel of buiten de cirkel op de loodlijn waar de bal achter is gegaan 

 

Vraag 10 

Bij een strafcorner stapt een aanvaller, die op de rand van de cirkel staat, te vroeg de cirkel 

in. Wat is de consequentie? 

A. De aangever moet naar de middenlijn en wordt vervangen 

B. Vrije slag voor de verdediging 

C. Niets, je laat doorspelen 

 

Vraag 11 

Wat is de correcte positie als scheidsrechters bij een strafbal? 

A. Beide scheidsrechters moeten op de achterlijn staan 

B. Eén scheidsrechter buiten de cirkel en de ander op de achterlijn 

C. Eén scheidsrechter achter de nemer en de ander op de achterlijn 

 

Vraag 12: 

Vanaf welke kant mag de strafcorner aangegeven worden? 

A. De aanvallers mogen zelf kiezen 

B. Alleen links van de goal 

C. Alleen rechts van de goal 

 

Vraag 13 

Moet de bal stil liggen als een speler een vrije slag neemt? 

A. Dat hoeft niet, de bal moet wel onder controle zijn gebracht 

B. Iedere speler moet bij iedere vrije slag de bal helemaal stil leggen 

C. Wanneer de speler Adidas schoenen draagt hoeft het niet 

 

Vraag 14 

Mag je als scheidsrechter beide coaches een hand geven voor de wedstrijd? 

A. Alleen als de coaches een petje dragen 

B. Ja  

C. Nee  

 

  



 

Vraag 15 

Je hebt geen kaarten bij je, kun je een speler dan wel een persoonlijke straf (kaart) geven? 

A. Alleen via je telefoon 

B. Ja  

C. Nee  

 

Vraag 16 

Bij een strafcorner loopt een verdediger te vroeg uit. Wat doe je? 

A. Je stuurt hem naar de middenlijn en de strafcorner wordt met een verdediger minder 

gespeeld 

B. Je laat de spelers zelf kiezen welke speler naar de middenlijn moet 

C. Niets, de speler mag gewoon blijven staan 

 

Vraag 17 

Moet je bij een strafcorner standaard de tijd stil zetten? 

A. Alleen bij strafcorners in het 4e kwart 

B. Ja, je moet altijd de tijd stilzetten 

C. Nee  

 

Vraag 18 

Met welke extra bescherming mag een verdediger de strafcorner verdedigen? 

A. Alleen met een bitje en een toque 

B. Handschoenen, kniebeschermers, masker en toque 

C. Keepershelm en legguards 

 

Vraag 19 

Een speler scheldt jou uit. Wat doe je? 

A. Je doet niets 

B. Je geeft de speler een persoonlijke straf (kaart) 

C. Je scheldt terug  

 

Vraag 20 

Moet je fluiten voor het begin van de wedstrijd? 

A. Alleen als dat thuisspelende team dat wil 

B. Ja 

C. Nee 

 

Vraag 21 

Als je een lange corner geeft, moet je dan standaard fluiten? 

A. Alleen als de lange corner rechts van het doel genomen wordt 

B. Ja  

C. Nee 

 

Vraag 22 

Hoeveel voeten moet de aangever tenminste achter de achterlijn hebben bij het aangeven 

van een strafcorner? 

A. 0 

B. 1 

C. 2 



 

Vraag 23 

Moet je met 'oortjes' fluiten?  

A. Ja 

B. Nee 

C. Alleen als je bondscheidsrechter bent 

 

Vraag 24 

Mag een lange corner direct de cirkel in worden geslagen? 

A. Ja 

B. Nee 

C. Alleen als de speler met rugnummer 9 speelt 

 

Vraag 25 

Als een speler bij een lange corner de bal een meter naar achteren haalt, mag deze dan wel 

direct de cirkel in worden geslagen 

A. Alleen als de aanvoerder van de tegenpartij het goed vindt 

B. Ja 

C. Nee, de bal moet eerst 5 meter zijn verplaatst 

 

Vraag 26 

Kun je een strafbal geven voor een overtreding buiten de cirkel? 

A. Alleen als de keeper een overtreding maakt 

B. Ja dat kan 

C. Nee, dat is niet mogelijk 

 

Vraag 27 

Welk team kiest de soort bal waarmee gespeeld gaat worden? 

A. De scheidsrechter 

B. Het uitspelende team 

C. Het thuisspelende team 

 

Vraag 28 

Wat doe je als de keeper hetzelfde kleur shirt aan heeft als de tegenstander? 

A. De keeper wisselt van shirt 

B. Je doet niets 

C. Je laat de spelers een ander shirt aantrekken 

 

Vraag 29 

Wie mag tijdens de wedstrijd met de scheidsrechter praten? 

A. Alleen de aanvoerder  

B. Alleen de coach 

C. Alle spelers en coaches, maar één tegelijk 

 

Vraag 30 

Mag je voordeel geven? 

A. Alleen als je sportief bent 

B. Ja  

C. Nee  

 



 

Vraag 31 

Een aanvaller komt via de achterlijn de cirkel binnen en  schopt de stick weg van de 

verdediger die de bal wil spelen. Wat is de juiste beslissing? 

A. Doorspelen 

B. Strafcorner 

C. Vrije slag voor de verdediging  

 

Vraag 32 

Een aanvaller wil de bal slaan maar slaat mis. Zijn stick zwaait rakelings langs het hoofd 

van een verdediger. Wat is de juiste beslissing? 

A. Doorspelen 

B. Vrije slag voor de aanvaller 

C. Vrije slag voor de verdediger 

 

Vraag 33 

Mag een team zonder rugnummers spelen? 

A. Alleen als het thuis team het goed vind 

B. Ja 

C. Nee 

 

Vraag 34 

Je ziet dat een speler een horloge draagt, mag de speler daarmee spelen? 

A. Ja  

B. Nee 

 

Vraag 35 

Mag een wisselspeler een strafbal nemen? 

A. Ja  

B. Nee  

C. Alleen als het de aanvoerder is 

 

Vraag 36: 

Hoe lang duurt een veldhockeywedstrijd? 

A. 2x 35 minuten 

B. 4x 15 minuten 

C. 4x 17,5 minuten 

 

Vraag 37 

Met hoeveel spelers (inclusief keeper) mag het verdedigende team maximaal een strafcorner 

verdedigen? 

A. 4 

B. 5 

C. 6 

 

Vraag 38 

Er is gescoord. Moet je dan weer fluiten om de wedstrijd te hervatten vanaf de middenstip? 

A. Ja 

B. Nee  

C. Alleen als er in het 4e kwart gescoord is 



 

Vraag 39 

Mag je als scheidsrechter in elkaars cirkel fluiten? 

A. Ja  

B. Nee 

C. Alleen als je mede scheidsrechter het niet gezien heeft 

 

Vraag 40: ZAALHOCKEY 

Mag een speler de bal over een stick heen wippen om het spel te vervolgen? 

A. Ja  

B. Nee 

C. Alleen als de stick nog niet op de grond lag 

 

Vraag 41: ZAALHOCKEY 

Bij een lage push op goal maakt de keeper een redding met z’n klomp. Hierdoor gaat de bal 

omhoog en komt op de borst van een aanvaller die in de cirkel staat. Wat is de juiste 

beslissing?  

A. Een bully 

B. Een strafcorner 

C. Een strafbal 

 

Vraag 42: ZAALHOCKEY 

Een keeper staat op de achterlijn en laat de bal via z’n klomp over de achterlijn afkaatsen. 

Wat is de juiste beslissing?  

A. Een lange corner 

B. Een strafcorner 

C. Een strafbal 

 

Vraag 43: ZAALHOCKEY 

De keeper staat buiten de cirkel en speelt de bal buiten zijn cirkel, maar op z’n eigen helft, 

met zijn stick. Wat is de juiste beslissing?  

A. Doorspelen 

B. Strafcorner 

C. Vrije slag voor de aanval 

 

Vraag 44: ZAALHOCKEY 

Wat is de beste en meest veilige positie van een scheidsrechter? 

A. Op de balken 

B. Tussen de spelers in het veld 

C. Buiten de balken 

 

Vraag 45: ZAALHOCKEY 

Mag je de bal slaan? 

A. Ja 

B. Nee 

 

  



 

Vraag 46 

Een scheidsrechter fluit voor een strafcorner, de bal rolt vervolgens het doel in. Wat is de 

juiste beslissing? 

A. Bully  

B. Doelpunt 

C. Strafcorner  

 

Vraag 47 

Een verdediger maakt een overtreding in zijn eigen cirkel en er komt geen voordeel uit. Net 

voordat je een strafcorner wilt geven fluit je mede scheidsrechter af voor het einde van het 

kwart. Wat is de juiste beslissing? 

A. Bully 

B. Einde van het kwart en dus 2 minuten rust 

C. Het is toch een strafcorner  

 

Vraag 48 

Wie bepaalt aan welke kant van het veld de scheidsrechters moeten gaan staan? 

A. De aanvoerders 

B. De coaches 

C. De scheidsrechter zelf 

 

Vraag 49 

Een coach komt er na 10 minuten in het eerste kwart achter dat zijn team met 10 man 

speelt en stuurt een wisselspeler het veld in. Wat is de juiste beslissing?  

A. Je laat doorspelen 

B. Pas in het volgende kwart mag de 11e speler mee spelen 

C. Je geeft de aanvoerder geel maar de speler mag er wel meteen in 

 

Vraag 50 

Welke arm gebruik je om duidelijk te maken dat de verdediging een vrije slag meekrijgt? 

A. Beiden armen naar links 

B. Je linkerarm naar links  

C. Je rechterarm naar links  

 

 


