
 
 

Vraag 1: Wat kan de aanvoerder, die de toss wint, kiezen? 

• Balbezit of kant van het veld 

• Lengte van de rust 

• Welke scheids waar gaat staan 

 

Vraag 2: Een speler speelt de bal ongevaarlijk boven z'n schouder. Wat is de juiste beslissing? 

• Affluiten of vrije slag tegen 

• Doorspelen 

• 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? 

• Doorspelen 

• Vrije slag voor de aanvaller  

• 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? 

• Inslag voor de tegenstander 

• Strafbal 

• Strafcorner  

 

Vraag 5: Wat doe je als allebei de scheidsrechters een andere kant op wijzen? 

• Degene die het oudste is neemt de uiteindelijke beslissing 

• Je laat de spelers beslissen 

• 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? 

• Doorspelen 

• Strafbal 

• Strafcorner  

 

Vraag 7:Welke persoonlijke straffen (kaarten) verwerk je in het wedstrijdformulier? 

• Alleen groene en gele kaarten 

• Alleen gele en rode kaarten 

• Alle mondelinge waarschuwingen  

 



 
Vraag 8: Waar mogen de verdedigers de vrije slag in de cirkel nemen na een aanvallende 

overtreding?  

• Alleen buiten de cirkel 

• Op de 23 meter lijn 

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

 

Vraag 9: Bij een strafcorner stapt een aanvaller, die op de rand van de cirkel staat, te vroeg de cirkel 

in. Wat is de consequentie? 

• De aangever moet naar de middenlijn en wordt vervangen 

• Vrije slag voor de verdediging 

• Niets, je laat doorspelen 

 

Vraag 10: Als een speler bij een lange corner de bal een meter naar achteren haalt, mag deze dan 

wel direct de cirkel in worden geslagen 

• Alleen als de aanvoerder van de tegenpartij het goed vindt 

• Ja 

• Nee, de bal moet eerst 5 meter zijn verplaatst 
 

 


