
Spelregelcafé 2022 
1. 
Een verdediger maakt shoot in zijn eigen cirkel. Wat is de juiste beslissing?  
A. Een strafcorner  
B. Vrije slag verdediger 
C. Strafbal 
 
2.  
Een keeper speelt de bal buiten het 23m- gebied met zijn stick vlak voor een aanvaller weg. Wat doe 
je en wat is de juiste beslissing? 
A. Niets aan de hand doorspelen 
B. Een vrije slag voor de aanval  
C. Een vrije slag voor de aanval en een gele kaart voor de keeper 
(Keeper mag tijdens de wedstrijd niet buiten het 23m- gebied komen hierbij bestraffen we dit altijd 
met een gele kaart voor de keeper)  
 
3.  
Een aanvaller komt bij een strafcorner te vroeg de cirkel in gelopen. Wat doe je en hoe hervat je het 
spel? 
A. Doorspelen 
B. Je fluit direct en stuurt de aangever naar de middenlijn. 
C. Vrije slag verdediging 
 
4.  
Bij een lange corner speelt de speler de bal direct de cirkel in. Wat doe je en waar moet de 
spelhervatting genomen worden?  
A. Doorspelen, geen overtreding 
B. Een vrije slag voor de verdediging en je neemt de spelhervatting op de plaats waar de lange corner 
werd genomen. 
C. Een vrije slag voor de verdediging en je neemt de spelhervatting op de plaats waar de bal de 
cirkel in kwam. Of op iedere willekeurige plaats in de cirkel. 
D. De lange corner mag opnieuw worden genomen, op dezelfde plek als de eerste lange corner  
 
5. Filmpje 01 
https://youtu.be/7BkTlgVAhZ4  
Wat is de juiste beslissing in deze situatie? 
A. doelpunt 
B. Strafcorner 
C. Vrije slag verdediging 
 
6.   
De bal gaat over de zijlijn. Hoe geef je het aan en waar moet de inslag worden genomen?  
A. Niets, laat het ze zelf oplossen 
B. Signaal voor een inslag, een arm gestrekt in de speelrichting waar op de bal genomen mag 
worden. Op de plek waar de bal over de zijlijn ging.  
C. signaal voor een inslag, een arm gestrekt wijzend naar het team dat de bal mag nemen. Op de plek 
waar de bal over de zijlijn ging.  
 
 
 
 
 



7.  
Wat mag een veldspeler aan beschermende kleding dragen als deze een strafbal gaat verdedigen in 
plaats van de keeper 
A. Deze mag een volledig keeperspak aantrekken  
B. De handschoenen en bodyprotector van een keeper + de beschermende kleding gebruikt bij een 
strafcorner 
C. Alleen de Beschermende kleding gebruikt bij een strafcorner 
 
8.   

 
De aanvaller maakt een overtreding 1m van de achterlijn (Bij A). Wat doe je en waar hervat je het 
spel? 
A. Op punt A  
B. Op punt B  
C. Op punt C 
D. Op punt D  
 
9. Filmpje 02 
https://youtu.be/IfWAuKVy9jA  
Na een strafcorner hervat de verdediger het spel, met het masker op, door de bal naar een 
medespeler te passen. Wat doe je en welke beslissing neem je?  
A. Niets, je laat doorspelen.  
B. Je laat de vrije slag opnieuw nemen, zonder masker 
C. Strafcorner  
 
10.   
Een keeper loopt te vroeg uit bij een strafcorner. Wat doe je en hoe hervat je het spel? 
A. Je fluit en stuurt de keeper naar de middenlijn.  
B. Je fluit en stuurt een speler naar de middenlijn.  
C. Je fluit en geeft de keeper een groen kaart  
 



  
11.   
Een aanvaller neemt een lange corner en legt de bal 2,5m terug over de 23m lijn. Vervolgens slaat hij 
de bal direct de cirkel in. Wat doe je hoe hervat je het spel? 
A. Je fluit af en geeft een vrije slag voor de verdediging waar de bal de cirkel is in gegaan. 
B. Doorspelen 
C. Je fluit af en laat de vrije slag opnieuw nemen.  
 
12. Filmpje 03 
https://youtu.be/y26P1I7otD4  
Wat is de juiste beslissing in deze situatie? 
A. Vrije slag Verdediging 
B. Strafcorner 
C. Strafbal en mogelijk een persoonlijke straf 
(De keeper doet hier een poging de bal te spelen nadat de aanvalster de bal verloor, hierbij werd de 
keeper omver gelopen door de aanvalster) 
 
13.  
Een Verdediger speelt in zijn eigen cirkel de bal op de voet van de scheidsrechter. Wat is de juiste 
beslissing? 
A. vrije slag verdediging 
B. Doorspelen 
C. Strafcorner 
 
14.   
De bal gaat door een aanvaller over de achterlijn. Hoe geef je het aan en waar moet de 
spelhervatting worden genomen?  
A. Wijst eerst naar de hoekvlag en dan naar de plek waar de bal genomen mag worden. Op de kop 
van de cirkel 
B. Gebaar voor uitslaan. De bal moet op de kop van de cirkel genomen worden.  
C. Gebaar voor uitslaan. De bal moet op de loodlijn waar de bal over de achterlijn is gegaan thv de 
kop van de cirkel worden genomen.  
 
  



15. Filmpje 04 
https://youtu.be/5rl4agYV41M    
Wat is de juiste beslissing in deze situatie? 
A. Shoot-out opnieuw nemen 
B. Strafbal 
C. Vrije slag verdediging, shoot-out ten einde 
 
16.  
Bij een strafcorner wordt de bal op de cirkellijn gestopt en op doel geslagen. De lijnstopper krijgt de 
bal op zijn voet. Wat doe je en hoe hervat je het spel?     
A. Vrije slag verdediging  
B. Strafcorner opnieuw nemen en stuurt de aangever naar de middenlijn 
C. Je laat doorspelen en je geeft een strafcorner. 
(In deze situatie is er geen goal voorkomen omdat de bal nog niet buiten de cirkel is geweest en 
hierdoor het schot niet als een schot op goal beoordeeld kan worden. Dus is het gewoon een shoot in 
de cirkel en dus een nieuwe strafcorner.) 
 
17.  
Een keeper laat de bal over de achterlijn afkaatsen. Wat doe je en wat is de juiste spelhervatting?  
A. Een lange corner 
B. Een strafcorner 
C. Vrije slag aanval, op de 5m lijn  
 
18.  
Je geeft de coach een gele kaart. Hoe hervat je het spel? 
A. De coach mag gedurende 10 minuten niet coachen on moet op de spelersbank plaatsnemen 
B. De coach mag gedurende 10 minuten niet coachen en moet buiten de hekken van het veld 
plaatsnemen 
C. De coach mag gedurende 10 minuten niet coachen en moet buiten de hekken van het veld 
plaatsnemen en moet een speler gedurende de straftijd het spel uit 
 
19.  
Een aanvaller neemt de strafbal voor het fluitsignaal en scoort. Wat doe je en hoe hervat je het spel?  
A. De strafbal is ten einde. Je hervat het spel met een vrije slag op de kop van de cirkel.  
B. De strafbal moet opnieuw worden genomen 
C. De strafbal is ten einde, je legt de aanvaller een persoonlijke straf op en hervat het spel met een 
vrije slag op de kop van de cirkel. 
 
  



20. Filmpje 05 
https://youtu.be/5eLKD7aiW-g  
Wat is de juiste beslissing in deze situatie? 
A. Doelpunt 
B. Vrije slag verdediging 
C. Strafcorner 
(De juiste beslissing in deze situatie is een strafcorner, de keeper komt hier binnen 5m van de 
oorspronkelijke ontvanger. Het is hier makkelijker om meteen voor de strafcorner te fluiten dan af te 
wachten op een voordeel situatie, hou het makkelijk en duidelijk voor iedereen) 
 
21.  
Er is een blessure ontstaan zonder overtreding terwijl de bal nog in het veld is. Wat doe je en hoe 
hervat je het spel?  
A. Je zet de tijd stil. En je hervat het spel met een bully.  
B. Je zet de tijd stil. En je hervat het spel met een vrije slag voor het team van de speler met blessure. 
C. Doorspelen niets aan de hand 
 
22.  
Je ziet een opzettelijke overtreding van de verdediger in het 23m gebied van je collega. Wat doe je 
en hoe hervat je het spel? 
A. Je doet niets 
B. Je fluit héél hard en geeft een strafcorner aan   
C. Je fluit héél hard zodat je collega weet dat hij een strafcorner moet geven. 
 
23.  
Een keeper veegt de bal over de achterlijn. Wat doe je en wat is de juiste beslissing?  
A. Lange corner 
B. Strafcorner  
C. Strafbal 
 
24. 
Een verdediger slaat, met zijn stick, de aanvaller hoog op zijn stick in het 23m- gebied. Wat doe je en 
hoe hervat je het spel? 
A. Vrije slag in het 23m- gebied 
B. Strafcorner met eventueel een persoonlijke straf  
C. Strafbal met eventueel een persoonlijke straf 
(Je geeft een strafcorner vanwege een opzettelijke overtreding op de aanvaller in het 23m- gebied, 
hier kan eventueel een persoonlijke straf bij)  
 
25. Filmpje 06 
https://youtu.be/CGpq1Zc_uGw 
Er wordt hier een strafcorner gegeven voor te weinig afstand, klopt dit? 
A. Ja 
B. Nee 
 
  



26.  
Een verdediger maakt shoot in zijn eigen cirkel. Voordat je een strafcorner kunt geven fluit jouw 
collega het kwart af. Wat doe je en hoe hervat je het spel?  
A. je doet niets, kwart afgelopen 
B. Je geeft een strafcorner. 
C. je hervat het volgende kwart met een strafcorner  
 
27.  
Een keeper komt te vroeg van zijn lijn bij een strafbal en stopt de strafbal. Wat doe je en hoe hervat 
je het spel? 
A. Strafbal afgelopen, vrije slag voor de verdediging 
B. De strafbal laat je opnieuw nemen.  
C. Doelpunt, je telt de strafbal als een strafdoelpunt. 
(Doet de keeper dit meerdere keren mag je er een kaart voor geven, dit kan echter nooit bij de 
eerste keer. Stel de bal was in deze situatie wel het doel in gegaan tel je het doelpunt) 
 
28.  
De aanvaller hakt op de stick van de verdediger in de cirkel. Deze neemt de bal aan de andere kant 
van, maar binnen, de cirkel. Wat doe je? 
A. Strafcorner 
B. Je laat doorspelen.  
C. Opnieuw nemen aan de goed kant van de cirkel 
 
29. 
De bal komt vast te zitten in de kleding van de keeper. Wat doe je en hoe hervat je het spel?  
A. Je geeft een bully 
B. Je hervat het spel met een strafcorner.  
C. Strafbal 
 
30.  
Waar moeten alle andere spelers, dan de keeper en de aanvaller die betrokken zijn bij de strafbal, 
staan als een strafbal wordt genomen? 
A. achter de middenlijn  
B. achter de 23m- lijn  
C. buiten de cirkel  
 
 
 


