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1. Welke afmetingen werden voor het speelveld vastgelegd?
a. 40 m x 20 m
b. 42 m x 20 m
c. 38 m x 18 m
d. Lengte tussen 38 en 42 m, breedte tussen 18 en 22 m
2. Welke hoogte en breedte moet het doel hebben (binnenkant palen)?
a. 1,92 m x 2,92 m
b. 2,00 m x 3,00 m
c. 2,05 m x 3,05 m
d. 2,08 m x 3,08 m
3. Bij het uitvoeren van een uitworp raakt de doelman A zijn doelgebiedlijn met een voet. Beslissing?
a. herhaling van de uitworp met fluitsignaal
b. vrijworp voor ploeg B
c. laten verder spelen
4. De bal ligt op de doelgebiedlijn. Aanvaller A7 neemt hem op en wil naar doel werpen. Hij heeft
een duidelijke doelkans, en wordt foutief aangevallen. Juiste beslissing?
a. vrijworp voor ploeg B
b. vrijworp voor ploeg A
c. 7m-worp voor ploeg A
d. uitworp voor ploeg B
5. Na het aanfluiten van een 7m-worp, stapt de doelman van A met één voet op de
doelverdedigersgrenslijn (4m-lijn). De worp gaat over het doel. Beslissing?
a. herhalen van de 7m-worp met fluitsignaal
b. gezien geen doelpunt, spelherneming met uitworp
c. opstelling van de doelman was correct - geen beslissing
6. Hoe breed moet de doellijn zijn tussen de doelpalen?
a. 5 cm
b. 6 cm
c. 8 cm
d. 10 cm
7. Kort voor het eindsignaal wordt B2 aan de cirkel aangespeeld. Hij wil naar doel werpen en wordt
onreglementair gestopt. Vooraleer de bal de hand van B2 verlaat, klinkt het eindsignaal. Juiste
beslissing?
a. einde van de speeltijd
b. vrije worp voor B
c. 7m-worp voor B
d. einde van de speeltijd, vermelding op het wedstrijdblad
8. Kort voor het einde van de eerste speelhelft moet nog een 7m-worp door A uitgevoerd worden.
De 7m-worp van A9 knalt tegen de lat, van daaruit tegen de rug van de ca. 3m voor zijn
doelstaande doelman en dan in het doel van B. Het fluitsignaal van de tijdwaarnemer weerklinkt
op het ogenblik, dat de bal van de lat in de richting van de rug van de doelman vloog. Wat moet
beslist worden?
a. doelpunt
b. herhaling van de 7m-worp
c. Rustsignaal, geen verdere beslissing
9. Na het eindsignaal moet nog een 7m-worp genomen worden. Er werd gewacht op het
onmiddellijke resultaat van die worp. Welke scheidsrechter beëindigt nu het spel?
a. de eerstgenoemde scheidsrechter
b. een van beiden scheidsrechters
c. de veldscheidsrechter
d. de doelscheidsrechter
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10. Wanneer begint de wedstrijd?
a. met het fluitsignaal van de eerstgenoemde scheidsrechter
b. wanneer de bal de hand van de werper verlaat
c. wanneer de tijdwaarnemer de chrono start of de muurchrono begint te lopen
d. met het aanfluiten van de beginworp door de veldscheidsrechter
11. Wie bepaalt bij het 7m-werpen, op welk doel er wordt geworpen?
a. Het team dat de loting wint
b. Het team dat de loting verliest
c. De scheidsrechters
d. De eerst aangeduide scheidsrechter
12. De door de doelman afgeweerde bal, rolt over de buitendoellijn. Daarna weerklinkt het
automatisch eindsignaal. De scheidsrechters stellen vast dat het spel 5 minuten te vroeg werd
afgefloten. Gezien de spelers zich nog op het speeloppervlak bevinden, wordt het spel hernomen
met:
a. een uitworp
b. een vrije worp
c. zonder fluitsignaal
d. na fluitsignaal
13. Na het automatisch eindsignaal stelt de scheidrechter vast, dat de 1e helft 1’ te vroeg werd
beëindigd. Juiste beslissing?
a. de tweede helft met 1’ verlengen
b. die 1’ wordt niet ingehaald
c. na de rustpauze eerst 1’ op de speelhelften zoals in de eerste helft, dan wisselen van speelhelft
en dan het normale begin van de tweede helft
d. de spelers op het veld houden en de resterende speeltijd van 1’ laten naspelen.
14. Ploeg A werpt naar doel, doelman B stopt de bal. Op dat ogenblik weerklinkt het automatisch
eindsignaal. De scheidsrechters maken er de tijdwaarnemer opmerkzaam op dat nog 30 sec van
de 2e helft te spelen zijn. Alle spelers zijn nog op het speelveld gebleven. Hoe wordt het spel
hernomen?
a. met een vrije worp voor B
b. met een uitworp
c. met een vrije worp voor A
d. na een fluitsignaal
e. zonder fluitsignaal
15. Hoeveel kleuren mag de wedstrijdbal hebben?
a. 1
b. 2
c. 3
d. zoveel men wil
16. Welke van de volgende ballen, zou de scheidrechter moeten kiezen voor een wedstrijd heren
senioren?
a. omtrek 57 cm, gewicht 450 g
b. omtrek 58 cm, gewicht 400 g
c. omtrek 59 cm, gewicht 425 g
d. omtrek 60 cm, gewicht 500 g
17. Welke van de volgende ballen, zou de scheidrechter moeten kiezen voor een wedstrijd dames
senioren?
a. omtrek 53 cm, gewicht 350 g
b. omtrek 54 cm, gewicht 300 g
c. omtrek 55 cm, gewicht 425 g
d. omtrek 56 cm, gewicht 375 g
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18. Kort voor het begin van de wedstrijd wordt speler A11 zo zwaar gekwetst dat hij niet meer kan
spelen. Juiste beslissing?
a. A11 mag niet meer vervangen worden
b. A11 mag vervangen worden indien de tegenstrever hiermee akkoord gaat.
c. A11 mag vervangen worden, zijn vervanger mag het nummer 11 dragen en moet op het
scheidsrechtersblad ingeschreven worden.
d. A11 mag vervangen worden, maar zijn vervanger mag niet met het nr 11 spelen.
19. Ploeg B verschijnt met 5 veldspelers, maar zonder doelman. De ploegverantwoordelijke van
ploeg B duidt speler B5 aan als doelman. Gevolgen voor B5?
a. B5 kan op ieder ogenblik als veldspeler gebruikt worden, voor zover hij correct gewisseld wordt.
b. B5 kan niet meer als veldspeler ingezet worden.
c. B5 kan als veldspeler ingezet worden, indien de ploegverantwoordelijke van ploeg A akkoord
gaat.
d. B5 kan als veldspeler ingezet worden zodra de voorziene doelman aanwezig is.
20. De voorzitter van thuisploeg A zet zich bij het spelbegin naast de 2 ploegafgevaardigden, de
kinesist en de trainer, op de wisselbank. Welke consequenties heeft dit?
a. De 2e doelman moet achter de bank plaatsnemen.
b. De voorzitter moet de wisselbank verlaten
c. Een van de officials moet de wisselbank verlaten
a. De niet op het wedstrijdblad ingeschrevene moet de wisselzone verlaten.
b. De teamverantwoordelijke krijgt een progressieve bestraffing
21. Hoeveel spelers moeten er per team bij het begin van de wedstrijd op het speelveld aanwezig
zijn,
en ingeschreven zijn op het wedstrijdblad?
a. 5 spelers
b. 4 veldspelers en 1 doelman
c. 5 veldspelers en 1 doelman
d. 6 veldspelers
22. Vier situaties: welke speler is spelgerechtigd?
a. Bij het spelbegin aanwezig en op het wedstrijdblad ingeschreven.
b. Bij het spelbegin niet aanwezig, maar wel op het wedstrijdblad ingeschreven.
c. Bij het spelbegin aanwezig, maar niet op het wedstrijdblad ingeschreven.
d. Met toelating van de tijdwaarnemer, maar niet op het wedstrijdblad ingeschreven.
23. Bij het spelbegin zijn slechts 6 spelers van ploeg A aanwezig. Onmiddellijk na het beginsignaal
komen de ontbrekende spelers toe. Na het omkleden loopt A7 via de wisselzone van zijn ploeg,
direct op het speelveld. Hij is niet op het wedstrijdblad ingeschreven. Juiste beslissing?
a. Diskwalificatie van A7 en reduceren van ploeg A met een “andere” speler voor 2 minuten.
b. Straftijd voor A7 en vermelding op het wedstrijdblad.
c. Op het wedstrijdblad wordt een opmerking ingeschreven over A7
d. Progressieve bestraffing van de teamverantwoordelijke van A

24. Tijdens een tegenaanval van ploeg A loopt B7 als bijkomende speler het veld op en klemt A5,
zodat deze een zuivere doelkans ontnomen wordt. Juiste beslissing?
a. straftijd voor B7
b. diskwalificatie voor B7
c. definitieve uitsluiting voor B7.
d. vrije worp voor A
e. 7-meter worp voor A
25. De scheidsrechters hebben een vrije worp toegekend aan team A, aan de vrije worplijn van team
B. Nu weerklinkt er een fluitsignaal van de tijdopnemer. De scheidsrechters geven een time-out en
doen navraag bij de tijdopnemer in verband met zijn interventie. De tijdopnemer informeert de
scheidsrechters dat A9 een wisselfout beging. Beslissing?
a. vrijworp voor A aan de vrije worplijn van B
b. vrijworp voor B aan de vrije worplijn van B
c. vrijworp voor B aan de wisselzone van A
d. 2-minuten uitsluiting voor A9
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26. B14 wisselt bij een spelonderbreking correct. Desondanks fluit de wedstrijdsecretaris. B14 is niet
op het wedstrijdblad ingeschreven. Bij de controle van het wedstrijdblad blijkt, dat hij daar het nr
18 heeft. Juiste beslissing?
a. progressieve bestraffing van de teamverantwoordelijke van B.
b. vrijworp voor ploeg A bij de wedstrijdtafel
c. correctie van het nummer op het wedstrijdblad
d. het spel wordt met een aan de spelsituatie aangepaste worp hernomen. Vermelding op het
wedstrijdblad.
27. Na het eindsignaal moet het team A nog een vrije worp uitvoeren. Met dit doel komen, nadat A3
en aansluitend A4 het speloppervlak verlaten hebben, na elkaar de worpsterke A5 en A6 op.
Welke van de volgende uitspraken zijn van toepassing?
a. de tijdopnemer moet fluiten en de scheidsrechters wijzen op een wisselfout van team A
b. speler A4 moet wegens wisselfout tijdelijk uitgesloten worden
c. speler A6 moet wegens wisselfout tijdelijk uitgesloten worden.
d. de tijdopnemer moet niet fluiten, gezien hiervoor geen reden is.
28. De te laat aangekomen speler B8 staat niet op het wedstrijdformulier. Hij loopt uit de kleedkamer
direct het speelveld op en verhindert een duidelijke doelkans, doordat hij de in sprong zijnde
balbezitter zo duwt, dat deze de controle over zijn lichaam verliest. Juiste beslissing?
a. 7m-worp voor A
b. vrije worp voor team A
c. 2-minuten straf voor B8
c. diskwalificatie voor B8
d. profressieve bestraffing voor de teamverantwoordelijke van B
29. Wanneer is het twee personen (spelers en/of officials) toegestaan het speelveld bijkomend te
betreden?
a. tijdens een time-out
b. tijdens een time-out na toelating van de SR
c. bij een kwetsuur van een speler
d. na toelating van de tijdwaarnemer
30. De SR fluit en geeft een speeltijdonderbreking (Time-out) aan als gevolg van de 3e tijdelijke
uitsluiting van A2. Wanneer de SR de diskwalificatie aan de secretaris/tijdwaarnemer meedeelt,
loopt de trainer van A op het speelveld, om tegen deze beslissing te protesteren. Een official van
A had echter eerder reeds een gele kaart gekregen. Juiste beslissing?
a. Diskwalificatie van de trainer van A, en reduceren van de ploeg A met een “andere” speler voor
2 minuten
b. Persoonlijke waarschuwing voor de trainer
c. Definitieve uitsluiting van de trainer
d. 2-minuten uitsluiting van de trainer.
31. Gedurende een time-out wegens een kwetsuur van een speler, loopt een bijkomende speler van
A op het speelveld, zonder dat de SR toelating gegeven heeft. Juiste beslissing?
a. Waarschuwing van de speler
b. Tijdstraf voor de speler
c. Diskwalificatie van de speler
d. Tijdstraf van de speler en reductie van team A op het veld met een “andere” speler gedurende
2’
32. Vrijworp voor ploeg B wordt als een directe worp naar doel uitgevoerd, vlak voor het wedstrijdeinde.
Vooraleer de onhoudbare bal de doellijn overschrijdt, weerklinkt het automatisch eindsignaal. Juiste
beslissing?
a. Wedstrijdeinde
b. Hernemen van de vrijworp voor B
c. Hernemen van de vrijworp voor B na fluitsignaal.
d. 7m-worp voor B

Spelregelvragen IHF ‘Der Handbalschiedsrichter’ p.5

33. Door een kwetsuur van een speler van ploeg A, onderbreekt de veldscheidsrechter de speeltijd, en
laat de dokter van A toe op het speelveld te komen. De trainer van B betreedt eveneens het
speelveld om zijn doelman aanwijzingen te geven. Juiste beslissing?
a. Geen, gezien het teken van de scheidsrechter tot betreden van het speelveld, voor iedereen
geldt.
b. alle vier officials van ploeg B zijn te waarschuwen, en bij herhaling te diskwalificeren.
c. De teamverantwoordelijke van B krijgt een waarschuwing.
d. Progressieve bestraffing van de trainer van B.
34. Doelman A16 moet door een kwetsuur vervangen worden door A5. A5 wisselt zijn kleding. Na 20
minuten is A16 weer inzetbaar en de trainer wisselt hem terug. A5 wordt opnieuw als veldspeler
ingezet (zonder de wedstrijdsecretaris/tijdopnemer te verwittigen). Juiste beslissing ?
a. Geen, gezien dit toegelaten is
b. Vrijworp voor ploeg B
c. Tijdelijke uitsluiting voor A5
d. Diskwalificatie voor A5
35. Speler A3 slaagt erin om een, in de richting van de zijlijn vliegende bal, nog voor de zijlijn in de
handen van A7 te spelen. Bij deze actie komt hij echter met één voet buiten het speloppervlak. A7
vangt de bal en scoort een doelpunt. Juiste beslissing?
a. Inworp voor B
b. Vrijworp voor B
c. Doelpunt
d. Tijdstraf voor A3
36. Een official van A protesteert op weg naar de kleedkamers (tijdens de pauze) bij de
scheidsrechters. Tijdens de eerste helft kreeg de trainer van A reeds een waarschuwing. Juiste
beslissing?
a. 2 minuten uitsluiting voor de official van A
b. diskwalificatie
c. team A begint de 2e speelhelft met een speler minder
d. rapportering op het wedstrijdformulier
37. A4 verlaat het speeloppervlak buiten zijn wissellijn. Nadat hij de zijlijn overschreden heeft, maar
nog voor hij in zijn wisselzone is aangekomen, betreedt A11 het speeloppervlak op de juiste plaats.
Beslissing na het fluitsignaal van de tijdopnemer?
a. vrijworp tegen A op de plaats, waar A4 het speeloppervlak verlaten heeft
b. vrijworp tegen A aan de wissellijn van A.
c. tijdelijke uitsluiting van A4
d. tijdelijke uitsluiting van A11
e. tijdelijke uitsluiting van A4 en A11
38. B3 begaat tijdens een spelonderbreking de eerste wisselfout van zijn ploeg. Vooraf was gefloten
voor een vrijworp voor team B. B3 had tot op dat ogenblik noch een waarschuwing, noch een
tijdstraf gehad. Juiste beslissing?
a. waarschuwing voor B3
b. Tijdelijke uitsluiting voor B3
c. vrije worp voor team A
d. vrije worp voor team B
39. Foutieve wissel van de voorziene werper A27, nadat aan zijn team een 7m-worp is toegekend.
Beslissing?
a. Vrijworp voor B
b. 7m-worp voor A
c. Uitworp voor B
d. 2 minuten tijdstraf voor A27.
40. Team A heeft een doelpunt gescoord. De beginworp is nog niet aangefloten, wanneer B10 het
speloppervlak betreed, vooraleer B6 dit verlaten heeft. Juiste beslissing?
a. beginworp
b. vrije worp voor team A
c. tijdstraf voor B10
d. tijdstraf voor B6
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41. Bij het spelbegin zijn van team A slechts 10 spelers aanwezig, omdat de 2 voorziene doelwachters
door een autopanne vertraging hebben. Team A begint daarom met een van de tien veldspelers als
doelman. Welke van de volgende uitspraken zijn juist?
a. De als doelman begonnen veldspeler moet met het nummer 1, 12 of 16 op het wedstrijdblad
vermeld worden.
b. De als doelman begonnen veldspeler kan later ook als veldspeler ingezet worden.
c. De later toekomende doelwachters van ploeg A moeten op het wedstrijdblad onder de nummers
1,12 of 16 ingevuld worden
d. Een van de later toekomende doelwachters van ploeg A kan enkel nog als veldspeler ingezet
worden.
42. Tijdens een spelonderbreking (Time-out) begaat speler A5 de eerste wisselfout van zijn ploeg. Zijn
ploeg was bij de spelonderbreking in balbezit. Juiste beslissing?
a. geen
b. waarschuwing van A5
c. tijdstraf voor A5
d. vrije worp voor B,
e. team A blijft in balbezit
43. Doelman A3 wil een 7m-worp uitvoeren. Om het lege doel te beschermen, betreedt A15 in
doelwachterstrui het veld, nadat hij tegen een veldspeler is gewisseld. Juiste beslissing?
a. tijdstraf voor A3
b. tijdstraf voor A15
c. geen bestraffing
d. 7-m worp voor A
e. vrije worp voor B aan de wisselzone van A
44. A5 heeft een duidelijke scorekans. De trainer van A beledigt de tijdopnemer, waarop deze,
net op dat ogenblik fluit, waarop A5 aanzet tot een worp. Juiste beslissing?
a. Vrije worp voor B
b. Bestraffing van de trainer van A
c. vrije worp voor A
d. 7m-worp voor A
e. vermelding op het wedstrijdformulier
45. A6 werd reeds tweemaal voor 2 minuten uitgesloten. Nu begaat A6 de 2e wisselfout voor zijn team.
Hoe moet beslist worden, wanneer hij zich daarbij nog schuldig maakt aan grof onsportief gedrag
nadat de scheidsrechters hem op zijn wisselfout wijzen?
a. tijdstraf voor A6
b. diskwalificatie van A6
c. bijkomende 2-minuten reductie voor team A
d. team A speelt gedurende 2 minuten met één speler minder
e. team A speelt gedurende 2 minuten met twee spelers minder
f. team A speelt gedurende 4 minuten met één speler minder
46. Bij een tegenaanval van A, duidelijke doelkans, begaat B3 een wisselfout. De wedstrijdtafel
reageert niet, maar de veldscheidsrechter heeft de wisselfout bemerkt. Juiste beslissing?
a. Onmiddellijke tijdstraf voor B3 en vrijworp voor A
b. Onmiddellijke tijdstraf voor B3 en 7m-worp voor A
c. Doelpoging afwachten, dan tijdstraf voor B3 en vrijworp voor A
d. Doelpoging afwachten, dan tijdstraf voor B3 en worp aangepast aan de spelsituatie
47. Een doelworp wordt door de doelman van A afgeweerd, en de bal rolt langs de zijlijn aan de
wisselzone van A voorbij. De op de bank zittende A5 houdt de voet in het speelveld, en stopt de bal,
zodat A4 de bal nog voor de uitlijn kan opnemen. Juiste beslissing?
a. Vrije worp voor B
b. Inworp voor B
c. tijdelijke uitsluiting voor A5
d. diskwalificatie van A5.
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48. Dertig seconden voor dat zijn tijdelijke uitsluiting afgelopen is, betreedt speler A3 het speloppervlak,
zonder echter in het spelgebeuren in te grijpen. Ploeg A is in balbezit. Juiste beslissing?
a. Vrije worp B
b. Vrije worp A
c. 2 minuten voor A3, team A wordt bijkomend op het veld gereduceerd met 1 speler gedurende 30
sec.
d. 30 sec voor A3, en team A wordt bijkomend op het veld gereduceerd met 1 speler gedurende 2
minuten
e. diskwalificatie van A3 en team A wordt bijkomend gereduceerd op het veld met 1 speler
gedurende 30 sec
49. Doelman A13 wil een uitworp snel uitvoeren naar een teamgenoot. Hierbij houdt hij de bal achter de
doellijn, tussen de doelpalen. Beslissing?
a. verder spelen
b. uitworp na fluitsignaal
c. doelpunt voor de tegenpartij
d. vrije worp voor het andere team
50. Als 1’45” van de straftijd van A5 verstreken zijn, wordt hij door zijn trainer het veld opgestuurd.
Juiste beslissing?
a. nieuwe tijdstraf voor A5 voor 2’15”
b. diskwalificatie van A5 en bijkomende reductie van team A voor de resterende straftijd (15”)
c. nieuwe tijdstraf voor A5, bijkomende reductie van team A voor de rest van de straftijd (15”)
d. definitieve uitsluiting van A5
51. A2 zit een tijdstraf uit, maar wordt al na 1’ door zijn trainer terug het veld opgestuurd. Vooraleer de
tijdwaarnemer fluit, heeft A2 een duidelijke doelkans verhinderd. Juiste beslissing?
a. Vrije worp voor B en nieuwe tijdstraf voor A2
b. 7m-worp voor B, nieuwe tijdstraf voor A2 en reduceren van team A voor de resterende straftijd.
c. 7m-worm voor B, diskwalificatie van A2 en reduceren van team A voor de resterende straftijd.
d. Niets, gezien de tijdwaarnemer niet snel genoeg gefloten heeft.

52. Na afloop van zijn tijdstraf wil doelman B zijn ploeg die op dat ogenblik in verdediging staat,
vervolledigen. Hij betreedt daarom het speelveld en neemt als 6e veldspeler van B, in
doelmanuitrusting,de hoekpositie in. Juiste beslissing?
a. Laten verder spelen
b. 7m- worp voor A
c. vrije worp voor A
d. tijdstraf voor doelman B
53. 20 seconden voor het einde van de speeltijd, bij een stand van 20:19 voor team A, neemt doelman
A16 bij een uitworp zeer veel tijd doordat hij met de bal in het doelgebied stuitend heen en weer
gaat. Wat is juist?
a. Time-out
b. vrijworp tegen A
c. aanfluiten van de uitworp
d. 2 minuten uitsluiting voor A16
e. waarschuwingteken passief spel tonen
54. Doelman B kan een doelworp opvangen en de tegenaanval starten. Hierbij overschrijdt hij met de
linker voet de doelgebiedlijn. Juiste beslissing?
a. Verder spelen
b. Vrije worp voor A
c. Uitworp laten hernemen met fluitsignaal.
55. Doelman A staat buiten zijn doelgebied in het veld. Op het ogenblik dat hij rugwaarts naar zijn doel
gaat, wordt hij door een medespeler aangespeeld net op het ogenblik dat hij met één voet binnen het
doelgebied staat en de andere in het speelveld. Juiste beslissing?
a. 7m-worp voor B
b. Verder spelen
c. Vrije worp voor B
d. Tijdelijke uitsluiting voor doelman B
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56. Doelman A1 weert een bal af en werpt zich naar de bal, die zich in de richting van het speelveld
beweegt. Hij bereikt de bal, glijdt echter over de doelgebiedlijn en speelt in het speelveld een
medespeler aan. Juiste beslissing?
a. Vrijworp voor B
b. Verder spelen
c. uitworp voor A na fluitsignaal
57. De bal rolt in het doelgebied van team A. B8 neemt hem op en scoort een doelpunt. Juiste
beslissing?
a. Vrije worp voor A
b. Uitworp voor A
c. Doelpunt
d. Beginworp
58. Doelman B weert een doelworp af. Bij een poging om te verhinderen dat de in de richting van het
speelveld rollende bal, de aan de doelgebiedlijn wachtende A15 bereikt, schuift hij de bal met de
voet over de eigen achterlijn, net voordat A15 deze kan pakken. Juiste beslissing?
a. 7m-worp voor A
b. vrije worp voor A
c. verder spelen
d. progressieve bestraffing van doelman B voor het in gevaar brengen van de tegenstrever
59. Doelman A krijgt de bal niet onder controle. De bal beweegt zich in het doelgebied in de richting van
de zijlijn. De doelman dwingt de bal met de voet over de achterlijn. Beslissing?
a. Uitworp voor A
b. Vrije worp voor B
c. Inworp voor B
d. progressieve bestraffing van de doelman
60. Bij een stand van 20:20, onderschept B7 een pas van A, en loopt in tegenaanval, waarbij geen
enkele veldspeler van A volgt. Een toeschouwer komt op het speloppervlak en trekt B7 tegen de
grond. Dit leidt tot tumultueuze scènes met toeschouwers op het speelveld. De trainer van B slaat
de toeschouwer die B7 neergehaald heeft, tegen de grond. Juiste beslissing?
a. Wedstrijd schorsen
b. Time-out, 7m-worp voor B, diskwalificatie van trainer B, reduceren van ploeg B door een “andere”
speler voor 2 minuten.
c.Time-out, vrijworp voor B, diskwalificatie van trainer B
d. Time-out, 7m-worp voor B, definitieve uitsluiting van trainer B.
61. Doelman A weert een worp af, de bal rolt echter in de richting van het speelveld, waar B6 hem
ongehinderd opwacht. Als de bal zich op de doelgebiedlijn bevindt, kan de doelman hem met de
voet stoppen. Juiste beslissing?
a. uitworp voor A na fluitsignaal
b. progressieve bestraffing voor doelman A
c. Vrije worp voor ploeg B
d. 7m-worp voor ploeg B

62. Vrije worp voor team B aan de vrijeworplijn van team A. Wanneer alle spelers correct opgesteld
staan, fluiten de scheidsrechters de vrije worp in. Vooraleer de bal de hand van de werper verlaten
heeft, overschrijden twee van zijn medespelers de vrijeworplijn van A. Juiste beslissing?
a. Uitworp A
b. Doelpunt
c. progressieve bestraffing voor B15
d. diskwalificatie van doelman A voor grof onsportief gedrag
e. vrije worp voor team A
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63.

A3 staat met beide voeten op het speelveld en vangt een door zijn doelman afgeweerde bal.
Daar hij door B10 correct bedreigd wordt, tipt hij de bal meermaals in het eigen doelgebied.
Juiste beslissing?
a. verder spelen
b. 7m-worp voor B
c. vrije worp voor B
d. vrije worp voor A

63. Doelman A staat met de bal in de hand in het doelgebied, klaar om uit te werpen. Aanvaller B6
speelt met open hand de bal weg. Juiste beslissing?
a. uitworp voor A
b. vrije worp voor A
c. herhaling van de uitworp met fluitsignaal
d. progressieve bestraffing voor B6

65. A7 bevindt zich buiten het doelgebied van B, vangt echter de duidelijk boven het doelgebied
vliegende bal en werpt hem in het doel. Juiste beslissing?
a. doelpunt voor A
b. vrije worp voor B
c. uitworp voor B
d. uitworp voor B met fluitsignaal
66. A8, door verschillende tegenspelers correct bedreigd, rolt de bal opzettelijk in het eigen
doelgebied, waar hij blijft liggen. Doelman A neemt de bal niet op. Juiste beslissing?
a. Uitworp
b. Uitworp met fluitsignaal
c. 7m-worp voor B
d. Vrije worp voor B
67. A5 speelt de bal opzettelijk in het eigen doelgebied. De bal treft de doelpaal en rolt richting
speelveld. Doelman A neemt hem op en werp hem naar A7, die een doelpunt scoort. Juiste
beslissing?
a. 7m-worp voor B
b. Doelpunt
c. Vrije worp voor B
d. Uitworp voor A
68. Bij een risicovolle pas van de buitenspeler B3 naar de cirkelspeler B11 bemerkt deze tijdens zijn
sprong, dat hij de bal niet kan vangen. Daarom slaat hij hem met de vuist naar B9, die midden op
het speelveld staat. Juiste beslissing?
a. verder spelen
b. vrije worp voor A op de positie van B9
c. vrije worp voor A aan de vrije worplijn bij B11
d. tijdstraf voor B11
69. Inworp voor team B. B7 voert de inworp correct uit en ziet dat doelman A12 ver voor zijn doel
staat. B7 werpt de bal rechtstreeks in de richting van het lege doel. Veldspeler A3 betreedt het
doelgebied en stopt de bal. Beslissing?
a. doelpunt
b. vrije worp voor B
c. 7m worp voor B
d. progressieve bestraffing voor A3
70. A4 staat, vangt de bal, springt en landt op de rechter voet, springt op de linker voet en werpt.
Hoeveel passen heeft A4 gedaan?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
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71.Een speler springt en vangt de bal. Bij het landen raakt hij de grond met beide voeten gelijktijdig.
Daarna heft hij de rechter voet, maakt een zijwaartse pas en zet de linkervoet bij. Hoeveel passen
maakte hij?
a. 1
b. 3
c. 0
d. 2
72.Een speler vangt de bal in de lucht, landt op de rechter voet en springt met deze af. Hij zet de
linker en dan de rechtervoet neer en werpt. Hoeveel passen maakte hij ?
a. 3
b. 2
c. 1
d. 0
73. Team B heeft gescoord en A10 neemt de daaruit voortvloeiende beginworp. Hij vindt geen
vrijstaande maat, en verrast dan maar zijn doelman A17 door de bal naar hem terug te spelen,
ondanks dat zijn doelman in zijn doelgebied staat. A19 neemt de bal en speelt hem naar A9.
Beslissing?
a. Verder spelen
b. 7m-worp voor B
c. vrije worp voor B
d. hernemen van de beginworp na correctie
74.A5 moet bij een poging om de bal te vangen, meermaals napakken, vooraleer hij de bal onder
controle heeft. Aansluitend doet hij 3 passen, tipt de bal eenmaal en na nog eens drie passen,
werpt hij de bal in het doel. Juiste beslissing?
a. vrije worp voor B
b. doelpunt
c. uitworp voor B
d. inworp voor B
75.Bij de uitvoering van een 7m-worp, werpt A4 op de paal. De bal springt naar hem terug, zonder
vooraf een mede- of tegenspeler te raken. A4 werpt de bal in het doel. Juiste beslissing?
a. vrije worp voor B
b. uitworp voor B
c. doelpunt
76.A5 bemachtigt de bal en wil een aanval opzetten. Daartoe tipt hij herhaaldelijk. Na 5 passen
neemt hij de bal op en speelt hem af. Juiste beslissing?
a. vrije worp voor B
b. vrije worp voor A
c. verder spelen
d. 7m-worp voor B
77.Na het eindsignaal moet team B nog een vrije worp uitvoeren. Vóór de uitvoering wisselt
team A, nadat A8 en A9 gelijktijdig het speelveld verlaten hebben, de grote A10 en kort
daarna A11 in. Welke van de volgende uitspraken is van toepassing?
a. De tijdopnemer moet fluiten en de scheidsrechters attent maken op de wisselfout van team A
b. A10 wordt wegens wisselfout tijdelijk uitgesloten
c. A11 wordt wegens wisselfout tijdelijk uitgesloten
d. De tijdopnemer moet niet fluiten omdat alles correct was
e. A11 moet het speloppervlak verlaten, A8 of A9 mogen terugkeren
78.B6 vangt de bal, glijdt uit en komt ten val. Op de rug liggend speelt hij de bal verder naar B9.
Juiste beslissing?
a. Vrije worp voor A
b. verder spelen
c. vrije worp voor B
79.A3 loopt tussen 2 tegenspelers en stoot de bal voorwaarts in de eigen looprichting. Voor de bal de
grond raakt, vangt hij hem en heeft nu vrije baan. Na een enkele tip, werpt hij de bal in het doel.
Juiste beslissing?
a. doelpunt
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b. vrije worp voor B
c. uitworp voor B

Spelregelvragen IHF ‘Der Handbalschiedsrichter’ p.12

80.A7 wil na het tippen, A5 aanspelen, die echter afgedekt wordt. A7 is zo verward, dat hem de bal
ontglipt. Hij vangt hem echter weer op vooraleer de bal de grond raakt. Juiste beslissing?
a. verder spelen
b. vrije worp voor B
c. vrije worp voor A
81. A7 staat in het midden van de verdediging. B3 probeert een botspas. A7 probeert herhaaldelijk
doelgericht met een been de worp af te weren. De bal raakt het onderbeen en gaat van daar in het
doel van A. Beslissing?
a. vrijworp voor B
b. doelpunt
c. 7m-worp voor B
d. progressieve bestraffing voor A7
82.Aan ploeg A werd een inworp toegekend. A8 werpt op doel. De bal treft de doelpaal en springt
terug naar A8, die hem vangt en in het doel werpt. Juiste beslissing?
a. uitworp voor B
b. doelpunt
c. herhaling van de inworp met fluitsignaal
d. vrije worp voor B
83.Doelman A weert af en werpt zich naar de bal die richting speelveld rolt. B7 staat onbedreigd,
klaar om de bal aan te nemen. Doelman A slaat op het laatste moment de bal met de hand over
de eigen buitendoellijn. Juiste beslissing?
a. Vrije worp voor B
b. inworp voor B
c. Uitworp voor A
84.Wanneer doelman A9 een uitworp uitvoert, valt de bal uit zijn handen op zijn voet. Van hieruit rolt
de bal over de doelgebiedlijn in het speelveld. Doelman A9 loopt de bal na, neemt hem op en
keert in zijn doelgebied terug om de uitworp te hernemen. Juiste beslissing?
a. 7M-worp tegen A
b. vrije worp tegen A
c. time-out
d. correctie, uitworp na fluitsignaal
85.Hoe dient herhaald passief spel bestraft te worden ?
a. vrije worp en vermaning
b. vrije worp en tijdelijke uitsluiting
c. vrije worp
d. vrije worp en diskwalificatie
86.Een worp van A springt van de doelpaal weg, treft de naast het doel, in het doelgebied, staande
scheidsrechter en gaat dientengevolge niet over de buitendoellijn, maar over de zijlijn. Juiste
beslissing?
a. Vrije worp voor A
b. Inworp voor B
c. uitworp voor B
87.Ploeg A heeft een inworp. A5 werpt de bal in het speelveld, waar de bal de scheidsrechter raakt
en in het doel verdwijnt van team B. Juiste beslissing?
a. hernemen van de worp met fluitsignaal
b. vrije worp voor B
c. vrije worp voor A
d. doelpunt
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88.Bij een aanval van A spert cirkelspeler A7 zonder bal, tegenspeler B4. Juiste beslissing?
a. Vrije worp voor B
b. Progressieve bestraffing voor A7
c. verder spelen
89.Buitenspeler A4 komt tot een duidelijke scorekans. Op het laatste ogenblik probeert B7, hem de
bal uit de hand te spelen, waarbij hij echter enkel de onderarm raakt. De bal gaat aan het doel
voorbij. Juiste beslissing?
a. Vrije worp voor A
b. 7m-worp voor A
c. 2 minuten uitsluiting voor B7
d. waarschuwing voor B7
e. geen bestraffing voor B7
90.A3 omspeelt met de bal B4 aan de vrije worplijn. Na de derde pas wil hij werpen, wordt echter
door B4 geduwd. Onmiddellijk na de 4e pas scoort hij een mooi doelpunt. Geen enkele andere
speler van team B had kunnen tussenkomen. Beslissing ?
a. voordeel en dus doelpunt
b. progressieve bestraffing van B4
c. vrije worp voor A
d. 7m-worp voor A
91.A6 loopt in tegenaanval. Doelman B12 verlaat zijn doelgebied en omklemt A6, die een duidelijke
scorekans had. Juiste beslissing?
a. Progressieve bestraffing voor B12
b. diskwalificatie B12
c. 7m-worp voor A
d. vrije worp voor A
92.A2 wil een medespeler op de andere speelhelft aanspelen. Deze wordt echter door B5
vastgehouden. B5 had voordien reeds een waarschuwing gekregen voor het aanlopen van een
tegenspeler zonder bal. Juiste beslissing?
a. Vrije worp voor A
b. 2 minuten straftijd voor B5
c. diskwalificatie B5
d. definitieve uitsluiting B5
93.A9 wordt vrijstaand aan de cirkel aangespeeld, maar door B2 aan de werparm achteruit getrokken.
Juiste beslissing?
a. Vrije worp voor A
b. 7m-worp voor A
c. tijdelijke uitsluiting voor B2
d. diskwalificatie voor B2
e. definitieve uitsluiting voor B2
94.Wat is correct wanneer een speler op het speloppervlak bloedt?
a. De speler moet het speeloppervlak onmiddellijk en uit eigen beweging verlaten
b. De speler blijft op het speeloppervlak tot de volgende spelonderbreking
c. De speler die de bloedende speler vervangt mag het speeloppervlak betreden buiten de
wisselzone
d. De speler mag het speeloppervlak pas betreden bij de volgende spelonderbreking
e. Indien de speler weigert om de instructies van de scheidsrechter op te volgen om het
speeloppervlak te verlaten, moet hij bestraft worden voor onsportief gedrag
95.Kort nadat B7 wegens duwen mondeling vermaand werd, omklemt B7 de cirkelspeler van A (geen
duidelijke scorekans). Juiste beslissing?
a. Vrije worp voor A
b. 7m-worp voor A
c. mondelinge vermaning voor B7
d. waarschuwing voor B7
e. 2 minuten uitsluiting voor B7
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96. A4, krijgt de bal aan het doelgebied van de tegenstrever met enkel de doelman nog voor zich.
Vooraleer A4 een doelworp kan ondernemen, wordt hij door B3 aan het truitje naar achter
neergetrokken en verliest de bal. Juiste beslissing?
a. Waarschuwing voor B3
b. 2 minuten uitsluiting voor B3
c. diskwalificatie voor B3
d. vrije worp voor A
e. 7m-worp voor A
97.Wanneer dient een speler gediskwalificeerd te worden?
a. bij een fout die de gezondheid van de tegenstrever in gevaar brengt
b. bij een gewelddaad op het speloppervlak
c. bij herhaald onsportief gedrag op het speloppervlak
d. bij foutief wisselen tijdens een uitsluitingstijd
98.Een team official protesteert en krijgt een 2-minuten straf. Vooraleer het spel hernomen wordt
protesteert hij opnieuw en wordt gediskwalificeerd. Juiste beslissing?
a. Twee spelers moeten het speeloppervlak verlaten voor elk 2 minuten
b. Één speler moet het speloppervlak verlaten voor 4 minuten
c. Het team wordt met 1 speler gereduceerd gedurende 2 minuten
99.Vlak voor het einde van de eerste speelhelft begaat A7 een gewelddaad tegen B5, die daardoor
een duidelijke scorekans ontnomen wordt. Vooraleer de scheidsrechter kan fluiten, weerklinkt het
automatisch eindsignaal. Juiste beslissing?
a. de eerste helft is afgelopen, geen bestraffing voor A7
b. de eerste helft is afgelopen, een vrije worp of 7m-worp is niet meer mogelijk
c. definitieve uitsluiting voor A7
d. diskwalificatie van A7
e. 7m-worp voor B
f. vrije worp voor B
100.A8 krijgt wegens duwen van een speler een tijdstraf. Daarop gaat hij naar de scheidsrechter en
verwijt hem: “Jij stommerik, idioot, je leert het nooit”. Vooraleer hij het speelveld verlaat, spuwt hij
nog de scheidsrechter in het gezicht. Juiste beslissing?
a. diskwalificatie van A8, team A speelt gedurende 2’ met één veldspeler minder
b. diskwalificatie van A8, team A speelt gedurende 2’ met twee veldspelers minder
c. Definitieve uitsluiting van A8, team A speelt de rest van de speeltijd met één veldspeler minder
d. Definitieve uitsluiting van A8, team A speelt gedurende 2’ met 2 veldspelers, aansluitend voor de
rest van de speeltijd met één veldspeler minder
101.Na een worp naar het doel van B springt de bal van de doelpaal terug, tegen de voet van de in
het speelveld staande B3 en gaat in het doel van B. Juiste beslissing?
a. Vrije worp voor A
b. doelpunt
c. 7m-worp voor A
d. uitworp voor B
102.Bij een doelworp springt de door de doelman A afgeweerde bal, tegen de verdediger A3, die 2
meter in het doelgebied staat, en gaat in het doel van A. Juiste beslissing?
a. vrije worp voor B
b. 7m-worp voor B
c. waarschuwing/tijdstraf voor A3
d. doelpunt
103.Doelman B stopt de bal en wil onmiddellijk een tegenaanval inzetten. Daarbij ontglipt hem de bal,
die in zijn doel rolt. Juiste beslissing?
a. doelpunt
b. uitworp hernemen
c. inworp voor A
d. vrije worp voor A
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104.Doelman A houdt de bal gedurende 4 seconden vast in een positie waarbij de bal voor ¾ de
doellijn overschreden heeft. Juiste beslissing?
a. doelpunt
b. vrije worp voor B
c. uitworp voor A
105.A3 betreedt zijn doelgebied en probeert, een worp met de voet af te weren. De bal springt daarbij
van zijn voet in het doel. Juiste beslissing?
a. Vrije worp voor B
b. 7m-worp voor B
c. doelpunt
d. uitworp voor A

106.A6 werpt een inworp in de richting van zijn eigen doelverdediger. Deze bemerkt dit te laat,
waardoor de bal in het doel belandt. Juiste beslissing?
a. Vrije worp voor B
b. Doelpunt
c. Uitworp voor A
d. Herhaling van de inworp met fluitsignaal
107. A11 werpt een boogballetje over de doelman van B, die ver voor zijn doel staat. Vooraleer de bal
de doellijn kan overschrijden, wordt hij door de manager van B, die in de eerste rij toeschouwers
achter het doel zat, weggeduwd. Juiste beslissing?
a. 7m-worp voor A
b. doelpunt voor A
c. diskwalificatie van de manager van B
d. vermelding op het wedstrijdformulier
108.Een op het wedstrijdformulier niet ingeschreven official van de thuisploeg A, onderschept 2
seconden voor het wedstrijdeinde, bij een stand van 25:25, de op het lege doel vliegende bal en
verhindert zo een doelpunt van B. Onmiddellijk daarop weerklinkt het automatisch eindsignaal.
Wat is juist?
a. Eindstand 25:25
b. 7m-worp tegen A
c. Eindstand 25:26
d. Diskwalificatie van de official
e. Vermelding
109. Tot wanneer kan de scheidsrechter een reeds toegekend doelpunt annuleren?
a. Tot aan het fluitsignaal voor de beginworp
b. Tot aan het eindsignaal
c. Wanneer het doelpunt gescoord werd na een onderbreking door de tijdopnemer, moet hij het
annuleren, zelfs als de beginworp reeds genomen is
d. het kan niet geannuleerd worden
110. Team A wint de toss en kiest voor de beginworp. Teamaanvoerder B verlangt van speelveldhelft
te wisselen. Juiste beslissing?
a. Wisselen van speelveldhelft
b. Wisselen van speelveldhelft indien A akkoord gaat
c. Opnieuw tossen
d. Niet van speelveldhelft wisselen
111. Team A wint de toss. Zij verkiest van speelveldhelft te wisselen. Daarop beslist team B dat A de
beginworp moet uitvoeren. Juiste beslissing?
a. Beginworp voor A
b. Wisselen van speelveldhelft, beginworp voor B
c. Opnieuw tossen
d. De teamverantwoordelijken moeten tot een overeenkomst komen
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112. Waar mag een speler de beginworp uitvoeren?
a. Tot 3 meter achter de middellijn in zijn eigen speelhelft
b. Tot 3 meter naar links of naar rechts van de middellijn
c. In het midden van het terrein, één voet op de middellijn, met een zijwaartse tolerantie van
ongeveer 1,5 meter
113. Speelstand 15:15 vlak voor het einde van de wedstrijd. De bezoekers scoren 15:16. De
thuisploeg wil een snelle beginworp uitvoeren. De uitvoerder staat met een voet vóór, met de
andere voet achter de middenlijn aan het middenpunt. Beslissing?
a. correctie opstelling, aanfluiten beginworp
b. de opstelling is correct, aanfluiten beginworp
c. time-out, correctie, aanfluiten beginworp
114. Team A mag de beginworp uitvoeren. Doelverdediger B bevindt zich nog niet in zijn doelgebied.
Desondanks fluit de veldscheidsrechter het spel in; A9 werpt direct in doel. Juiste beslissing?
a. Vrije worp voor A aan de middellijn
b. Herhaling van de beginworp
c. Doelpunt
d. Vrije worp tegen A
115. A3 voert een inworp uit op twee meter buiten de zijlijn. Juiste beslissing?
a. Verder spelen, dit is toegelaten
b. Vrije worp voor B
c. Herhaling van de inworp
d. Herhaling van de inworp met fluitsignaal
116. B4 staat met één voet op de zijlijn, met de andere in het speelveld en werpt zijn inworp direct in
het doel. Juiste beslissing?
a. Doelpunt
b. Herhaling van de inworp voor B met fluitsignaal
c. Vrije worp voor A
d. Uitworp voor A
117. A6 voert, met één voet in het speelveld en de andere voet buiten de zijlijn, een inworp uit die
direct in het doel van B belandt. Juiste beslissing?
a. Opnieuw inworp voor A na fluitsignaal
b. Vrije worp voor B
c. Doelpunt
d. Uitworp voor B
118. Inworp voor A. A7 voert de worp uit en treft hierbij de scheidsrechter, neemt de bal weer op en
werpt de bal in het doel van de tegenstander. Juiste beslissing?
a. Uitworp voor B
b. Doelpunt
c. Vrije worp voor B
d. Herhaling van de inworp met fluitsignaal
e. vrije worp voor A
119. Wanneer is een uitworp uitgevoerd; m.a.w. wanneer mag de bal ten vroegste door een
veldspeler aangeraakt worden?
a. wanneer de bal zich nog boven het doelgebied bevindt
b. wanneer de bal de doelgebiedlijn in de richting van het speelveld heeft overschreden
c. wanneer de bal de hand van de doelverdediger heeft verlaten
d. wanneer een medespeler van de doelverdediger de bal aangeraakt heeft
120. Worp op het doel van B. De bal botst via de dwarslat tegen een sportconstructie die aan het
plafond boven het doelgebied van B hangt. Van daar valt de bal naar beneden, precies in de
armen van doelverdediger B. Juiste beslissing?
a. Uitworp
b. Inworp voor B
c. vrije worp voor B met fluitsignaal
d. Inworp voor B met fluitsignaal
e. Verplichte time-out
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121. Doelman A wil uitwerpen. Speler B probeert aan de doelgebiedlijn volgens de spelregels in
balbezit te geraken. Dat lukt hem en hij slaagt erin de bal in doel te werpen. Juiste beslissing?
a. Vrije worp voor A
b. Doelpunt
c. uitworp voor A
d. progressieve bestraffing voor B
122. Vrije worp voor A. Na een correcte opstelling van alle spelers legt A10 de bal neer, om een
aanwijzing te geven. B7 reageert bliksemsnel op deze situatie, neemt de bal en gaat in
tegenaanval. Juiste beslissing?
a. Verder spelen
b. hernemen vrije worp met fluitsignaal
c. Vrije worp voor A, waarschuwing voor B7
d. Vrije worp voor A, 2 minuten straf voor B7
123. B wil een vrije worp uitvoeren maar A11 staat slechts op 2 meter afstand en probeert de
uitvoering te belemmeren. Juiste beslissing?
a. Persoonlijke straf voor A11, vrije worp met fluitsignaal
b. Vrije worp met fluitsignaal
c. Tijdstraf voor A11
d. positie van A11 corrigeren en vrije worp met fluitsignaal
124.Vrije worp voor A. Voor A5 de bal kan oppakken, doet B6 dit en loopt met de bal onder de arm in
de richting van zijn eigen doel. Na enkele passen rolt hij de bal naar A5 toe. Juiste beslissing?
a. Tijdstraf voor B6
b. Vrije worp voor A met fluitsignaal
c. Waarschuwing voor B6
d. verder spelen
e. time-out
125.Bij een tegenaanval van A5 loopt een official van B, van de bank uit, in de richting van het eigen
doelgebied. A5 is zo verrast, dat hij stopt met lopen. Volgens de scheidsrechters had A5 een
duidelijke scorekans. De betreffende official heeft bal noch tegenstander aangeraakt, de kortste
afstand tot A5 bedroeg ca. 10 meter. Beslissing?
a. time-out
b. vrijworp voor A
c. 7m-worp voor A
d. waarschuwing voor de official
e. diskwalificatie van de official
126.Bij een 7m-worp voor A gaat de bal over de doellijn. Maar een medespeler heeft de vrije worplijn
overschreden voordat de bal de hand van de werper heeft verlaten. Juiste beslissing?
a. Doelpunt
b. Hernemen van de worp
c. Vrije worp voor team B
d. Hernemen van de worp en waarschuwing voor de speler die de fout beging
127.Team A heeft een tegenaanval ingezet. A5 wil A7 aanspelen, die zich helemaal alleen aan de
doelgebiedlijn van de tegenstander bevindt. Wanneer A5 de bal werpt, loopt een official van B het
speelveld op en onderschept de bal. Juiste beslissing?
a. Vrije worp voor A
b. 7m-worp voor A
c. Waarschuwing voor official B
d. 2 minuten uitsluiting voor official B
e. Diskwalificatie van official B.
128.A5 heeft een open doelkans. Team B begaat een wisselfout. De tijdopnemer fluit daarom af, op
het moment dat A5 klaar staat om te werpen. Juiste beslissing?
a. 2’-uitsluiting voor de speler die de wisselfout beging
b. Diskwalificatie voor de speler die de wisselfout beging
c. Vrije worp voor A
d. 7m-worp voor A
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129. Verdediger B7 ziet dat de cirkelspeler A9 volledig vrij staat. Om een pas naar A9 te verhinderen,
omloopt hij (herhaaldelijk) A9 via het doelgebied. B7 is al terug uit het doelgebied wanneer A9
effectief wordt aangespeeld. A9 draait zich en loop recht op B7 in. Beslissing?
a. 7m-worp voor A.
b. vrije worp voor A
c. vrije worp voor B
d. progressieve bestraffing voor B7
e. time-out
130.Welke van de volgende handelingen is als grof onsportief gedrag te beoordelen:
a. Herhaald afweren met voet of onderbeen door een veldspeler
b. Verhinderen van een open doelkans door een official
c. Bespuwen van een ander persoon (zonder hem te raken)
d. Herhaalde spelvertragingen om tijd te winnen
131.A5 overschrijdt gedurende de uitvoering van een 7m-worp van A3 de vrije worplijn, nadat de
scheidsrechter de worp heeft aangefloten, maar voordat de bal de hand van de werper heeft
verlaten. Doelverdediger B stopt de worp. Juiste beslissing?
a. Herhaling van de 7m-worp
b. Vrije worp voor B
c. Uitworp voor B
132.B2 maakt zich na het fluitsignaal van de scheidsrechter klaar om een 7m-worp te werpen. Op dat
moment zet A5 een stap binnen de vrije worplijn. B2 scoort desondanks een doelpunt.
a. Doelpunt en diskwalificatie A5
b. Doelpunt en tijdstraf voor A5
c. Doelpunt
d. 7m-worp hernemen, diskwalificatie voor A5
133.B3 werpt in sprongworp en A9 blokt de bal. De bal valt op de grond. A9 neemt de bal met twee
handen op en begint te tippen in tegenaanval. Hij werpt de bal in het doel van team B. Beslissing ?
a. Doelpunt voor A
b. vrije worp voor B
c. 2-minuten uitsluiting voor A9
d. time-out
134.B18 werpt naar het doel van A1. De worp wordt afgeblokt waardoor de bal van richting verandert
en duidelijk in de richting gaat van de buitendoellijn (binnen het doelgebied). A1 loopt de bal na
en slaagt er in hem met de voet over de buitendoellijn te leiden. Beslissing?
a. uitworp voor A
b. inworp voor B
c. vrije worp voor B
d. waarschuwing voor A1
135.B7 tracht een tegenaanval te starten, maar wordt door A17 vast gehouden. De scheidrechter wil
net gaan fluiten, wanneer hij een mogelijkheid ziet om voordeel te laten omdat de medespeler B8
de bal gekregen heeft en een worp naar het doel van A doet. Doelman A12 vangt het shot op en
wil de tegenaanval starten. Beide teams hebben eerder reeds 3 waarschuwingen gekregen.
Juiste beslissing?
a. verder spelen
b. 2-minuten straf voor A17
c. uitworp voor A12
d. time-out
e. vrije worp voor B
136.Vrije worp voor B aan de vrije worplijn van A. De scheidsrechters zien over het hoofd dat speler
B8 zich tussen de doelgebiedlijn en de vrije worplijn bevindt. B8 krijgt de bal toegespeeld en
scoort. Juiste beslissing?
a. Hernemen van de vrije worp met fluitsignaal
b. Vrije worp voor A
c. Doelpunt
d. waarschuwing voor B8
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137.De scheidsrechters zijn van tegengestelde mening over de richting van een inworp. Hoe moet het
spel verder?
a. De veldscheidsrechter beslist
b. De doelscheidsrechter beslist
c. de twee scheidsrechters nemen een gemeenschappelijke beslissing na overleg
d. time-out
e. geen time-out, maar inworp te nemen na een fluitsignaal
138.Doelman B voert een uitworp uit in de richting van het doel van de tegenstanders. De bal belandt
in het doel van team A. Noch mede-, noch tegenspelers hebben de bal voordien aangeraakt.
Juiste beslissing?
a. Uitworp voor A
b. Inworp voor A
c. Doelpunt
d. Waarschuwing voor doelman B wegens onsportief gedrag
139.Bij het betreden van de sporthal, komen de scheidsrechters de reeds omgeklede, maar nog niet
op het wedstrijdformulier ingeschreven B4 tegen. Deze roep onmiddellijk: “Toch niet weer deze
idioten”. Hij laat zich pas in de 12e minuut als 14e speler inschrijven op het wedstrijdformulier.
Dan merkt de scheidsrechter hem op. Juiste beslissing?
a. Diskwalificatie van B4
b. B speelt gedurende 2’ op het speloppervlak met een speler minder
c. Geen reducering van team B op het speloppervlak
d. Vermelding op het wedstrijdformulier
e. B mag zich met een andere speler tot 14 spelers vervolledigen
140.Doelverdediger B1 stopt een bal, speelt hem naar een medespeler, gaat in de omgeving
van de wisselzone aan de zijlijn en verlaat het speelveld. Hij haalt zich een handdoek en
een fles, waaruit hij een slok drinkt. Een andere doelverdediger van team B gaat niet op
het speelveld. Juiste beslissing?
a. Verder laten spelen, gezien dit toegelaten is
b. Tijdelijke uitsluiting van B1 wegens wisselfout
c. Vrije worp voor A ter hoogte van de wisselzone van B

141.Na een beslissing tot vrije worp voor team A, betreedt een official van team B het speelveld en
roept: “ Maar dat is toch vrije worp voor ons!”. De officials van team B kregen nog geen eerdere
bestraffing in deze wedstrijd. Juiste beslissing?
a. Teamverantwoordelijke van B moet de official uit de hal zetten
b. Tijdstraf voor de official, die door een van de speler wordt uitgezeten
c. Waarschuwing voor de official
d. vrije worp voor team A
142.Hoeveel waarschuwingen zouden tegen de officials van een team ten hoogste mogen
uitgesproken worden?
a. geen
b. 1
c. 2
d. 3
143.Speler A5 heeft reeds een waarschuwing en twee tijdstraffen gekregen. Bij een vrije worp voor
team B respecteert hij (voor de eerste keer) de juiste afstand niet. Juiste beslissing?
a. Waarschuwing
b. 2-minuten uitsluiting
c. Geen straf
d. Derde tijdstraf en diskwalificatie
144.A3 wordt op het speelveld wegens een progressief te bestraffen overtreding gewaarschuwd. Na
gewisseld te zijn, beledigt A3 vanaf de wisselbank de scheidsrechter. Juiste beslissing?
a. Diskwalificatie verbonden met een 2-minuten uitsluiting
b. Diskwalificatie, notering op het wedstrijdblad. Het team wordt op het veld met één speler
gereduceerd gedurende 2 minuten
c. Tijdelijke uitsluiting
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d. Definitieve uitsluiting
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145.Bij een tegenaanval wordt B9 door A4, die voordien reeds gewaarschuwd werd, aan zijn truitje
vastgehouden. Desondanks kan deze de bal toch nog naar B8 spelen, die een doelpunt scoort.
De scheidsrechter wil nu A4 nabestraffen, doch die zit ondertussen op de wisselbank. Juiste
beslissing?
a. Tijdelijke uitsluiting voor A4 (het team moet op het speelveld worden gereduceerd)
b. A4 mag de volgende 2 minuten niet meer meespelen (zijn team blijft echter volledig)
c. Geen bestraffing meer mogelijk
d. Diskwalificatie voor A4 ( A speelt met slechts 5 veldspelers voort gedurende twee minuten)
146.Team A krijgt een vrije worp terwijl B6 in balbezit is. B6 gaat met de bal vier meter van de plaats
weg van waar A de vrije worp zou moeten uitvoeren. Juiste beslissing?
a. Waarschuwing voor B6
b. Tijdelijke uitsluiting van B6
c. Diskwalificatie voor B6
d. vrije worp voor A op de plaats van de fout die leidde tot de vrije worp, begaan werd
e. vrije worp voor A op de plaats waar de bal is
147.Na een vrije worpbeslissing tegen A4 neemt deze de bal, doorkruist het doelgebied en legt de bal
daar neer. Juiste beslissing?
a. Tijdstraf voor A4
b. Waarschuwing voor A4
c. 7m-worp voor B
d. vrije worp voor B
148.Wanneer begint de straftijd van een uitgesloten speler te lopen?
a. Wanneer de scheidsrechter het teken van de uitsluiting heeft gegeven
b. Wanneer de uitgesloten speler de zijlijn is gepasseerd
c. Wanneer de scheidsrechter het spel weer aanfluit
d. Wanneer de tijdwaarnemer de chrono start
149.Aan wie moet een tijdelijke uitsluiting getoond worden
a. Aan de spelers die de fout begingen, secretaris/ tijdopnemer
b. Aan de teamverantwoordelijke en de tijdopnemer
c. Tijdopnemer/ secretaris
d. Aan de spelers die de fout begingen, teamverantwoordelijke en secretaris
150.Doelverdediger A weert een worp af over zijn buitendoellijn. Welk(e) scheidsrechtersteken(s)
geeft de doelscheidsrechter?
a. Nr. 8 (uitworp)
b. Nr.9 (vrije worprichting)
c. Eerst nr. 9, dan nr. 8
d. Eerst nr. 8, dan nr. 9
151.Wanneer moet een speler gediskwalificeerd worden?
a. Bij grof onsportief gedrag
b. Bij geweldpleging buiten het speelveld
c. Bij foutief wisselen tijdens een tijdelijke uitsluiting
d. Als een speler de bal bij een vrije worp tegen zijn team niet neerlegt
152.Team B is in de aanval. A11 ontneemt B6 de bal, door een fout te begaan die de gezondheid van
de tegenstrever in gevaar brengt. Tussen B6 en het doel stonden nog twee andere medespelers
van A. Juiste beslissing?
a. Tijdstraf voor A11
b. diskwalificatie voor A11
c. 7m-worp voor B
d. vrije worp voor B
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153.B5 werd reeds tweemaal tijdelijk uitgesloten. Eenmaal wegens een progressief te bestraffen
spelregelovertreding, eenmaal wegens het wegwerpen van de bal nadat de scheidsrechter vrije
worp voor de tegenstanders besliste. Nu begaat hij de tweede wisselfout van zijn team en
vooraleer het spel hernomen wordt begaat hij nog een ernstige spelovertreding. Juiste
beslissing?
a. tijdelijke uitsluiting voor B5
b. diskwalificatie voor B5, zijn team speelt 4 minuten met vijf veldspelers
c. definitieve uitsluiting voor B5
d. diskwalificatie voor B5, B speelt 2 minuten met 4 veldspelers
154.De trainer van een team heeft reeds een waarschuwing gekregen. Bij een beslissing van de
scheidsrechter rent de dokter van hetzelfde team verschillende meters het terrein op. Juiste
beslissing?
a. geen bestraffing
b. waarschuwing voor de arts
c. 2-minuten uitsluiting voor de arts
d. diskwalificatie van de arts
155.Welke van de volgende inbreuken is/zijn volgens de spelregels met een diskwalificatie te
bestraffen?
a. Betreden van het speloppervlak zonder toestemming door een official vanaf de tweede maal
b. Aanzetten tot het stoppen van de wedstrijd door een official
c. 7m-worp in het gezicht van een onbeweeglijke doelman
d. een speler werpt na een scheidsrechterbeslissing de bal demonstratief in de tribune
e. een speler spuwt, buiten het speeloppervlak naar een toeschouwer (en treft)
156. A2 is wegens een spelregelovertreding uitgesloten en bevindt zich op de wisselbank. Als in de
buurt een inworp moet genomen worden, roept A2 de scheidsrechter beledigende woorden toe.
Juiste beslissing?
a. 2-minuten uitsluiting voor A2.
b. Diskwalificatie van A2, die op het veld leidt tot een reductie voor 2 minuten, die onmiddellijk
begint.
c. team A wordt met één speler gereduceerd gedurende 4 minuten
d. team A wordt bijkomend gereduceerd met één speler voor de resterende tijd van de initiele 2minuten straf van A2
157. De scheidsrechters hebben een inworp aan team A toegekend. Op dat ogenblik vraagt de
teamverantwoordelijke van A een team-time-out aan. Welke van de volgende uitspraken is van
toepassing ?
a. TTO niet mogelijk want de bal is niet in het spel
b. De tijdopnemer fluit, stopt de tijd en toont het teken 16
c. De scheidsrechters bevestigen de TTO voor team A
d. De wedstrijdsecretaris vult de TTO in op het wedstrijdformulier
158. Een speler wordt wegens een spelregelovertreding tijdelijk uitgesloten. Bij het verlaten van het
speelveld beledigt hij de scheidsrechter waarop deze de rode kaart trekt. De speler windt zich
hierover zo hard op dat hij de scheidsrechter slaat. Juiste beslissing?
a. diskwalificatie
b. definitieve uitsluiting
c. het team speelt met één speler minder voor de rest van de wedstrijd
d. het team wordt met één speler gereduceerd gedurende 2 minuten
159. Uit ontgoocheling over een mislukte doelpoging geeft A3 een eigen medespeler een oorvijg.
Juiste beslissing?
a. Geen, aangezien het om een eigen medespeler gaat
b. tijdelijke uitsluiting voor A3
c. Diskwalificatie voor A3
d. Definitieve uitsluiting voor A3
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160. A5 is in balbezit als een official van zijn team luidruchtig protesteert tegen de scheidsrechter. De
scheidsrechters fluiten, geven “time-out” en waarschuwen de official. Hoe wordt het spel
voortgezet?
a. Vrije worp voor B met fluitsignaal in de nabijheid van de wissellijn
b. vrije worp voor A met fluitsignaal in de nabijheid van de wissellijn
c. Vrije worp voor A met fluitsignaal op die plaats waar de bal zich bevond op het ogenblik van de
spelonderbreking.
d. Inworp voor B in de buurt van de wisselzone
161. A7 wordt wegens onsportief gedrag voor 2 minuten uitgesloten. Zijn onmiddellijke commentaar
tot de scheidsrechter: ”Jij moet wel blind zijn, jij idioot”. Juiste beslissing?
a. Bijkomende tijdstraf voor A7
b. Diskwalificatie voor A7
c. team A speelt 2 minuten met 2 spelers minder
d. team A speelt 4 minuten met 1 speler minder
e. schriftelijk rapport
162.Speler A3 begaat, na een tegen hem uitgesproken tijdstraf, na het verlaten van het speelveld, in
de wisselzone, maar voor het hernemen van het spel, een grove onsportiviteit tegen de trainer
van B, die zelf voordien zonder time-out op het speelveld was gelopen. Tegen de “bank” van B
was tot dan nog geen straf uitgesproken. Hoe moet beslist worden?
a. Diskwalificatie A3
b. Waarschuwing trainer B
c. Spelherneming A met 4/1 spelers
d. Spelherneming A met 5/1 spelers
163. Bij het betreden van de hal, komen de scheidsrechters de reeds aangeklede speler B4 tegen,
die meteen roept: “Toch niet wéér deze idioten!”. De scheidsrechters stellen vóór aanvang van
de wedstrijd vast dat B4 op het wedstrijdformulier is ingevuld. Juiste beslissing?
a. Tijdstraf voor B4 bij het begin van het spel
b. Diskwalificatie van B4, ploeg B speelt bij het begin met slechts 5 veldspelers
c. Diskwalificatie van B4, na controle van het wedstrijdformulier, zijn team mag 14 spelers
gebruiken tijdens de wedstrijd; vermelding op het wedstrijdformulier.
d. diskwalificatie van B4, zijn team mag 14 spelers gebruiken tijdens de wedstrijd, maar moet
gedurende 2 minuten met één speler gereduceerd worden op het veld; vermelding op het
wedstrijdformulier
164. Bij het opwarmen voor de wedstrijd botsen A3 en de doelverdediger B onopzettelijk tegen elkaar.
Beide spelers schelden elkaar uit; doelman B geeft A3 een oorvijg. A3 slaat meteen terug.
Beide spelers staan op het wedstrijdformulier. Juiste beslissing?
a. Definitieve uitsluiting van doelman B, diskwalificatie van A3. De ploegen mogen tot 14
spelers aangevuld worden. Rapport.
b. Beiden worden gediskwalificeerd, de ploegen mogen tot 14 spelers aangevuld worden, doch
spelen de eerste 2 minuten met slechts 5 veldspelers
c. Beide spelers krijgen een tijdstraf die in het begin van de wedstrijd moet worden uitgezeten.
Rapport.
d. Diskwalificatie van beide spelers vóór aanvang van de wedstrijd, de ploegen mogen tot 14
spelers aangevuld worden. Rapport.
165. Door de diskwalificatie van een speler wordt het aantal spelers van de ploeg gereduceerd, tenzij
de diskwalificatie het gevolg was van:
a. een grove onsportieviteit tijdens de pauze.
b. een vergrijp buiten het speelveld.
c. feiten vóór het begin van de wedstrijd.
d. belediging van de scheidsrechters.
166. Team A is in balbezit aan de vrije worplijn van team B. Coach B protesteert zo luid tegen de
scheidsrechters dat ze het spel onderbreken. Hoe moet het spel verder gezet worden?
a. progressieve bestraffing voor coach B, vrije worp voor A aan de wisselzone van team B
b. progressieve bestraffing voor coach B, vrije worp voor A aan de vrije worplijn van team B
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167. Tijdens de rust begaat A7 een gewelddaad tegen doelverdediger B op het terrein. Juiste
beslissing?
a. diskwalificatie voor A7 en verslag
b. definitieve uitsluiting voor A7 en verslag
c. waarschuwing voor A7
d. vermaning voor A7 omdat het spel onderbroken was
168. Een scheidsrechter wordt tijdens de rust beledigd door een speler op weg naar de kleedkamer.
Juiste beslissing?
a. definitieve uitsluiting
b. diskwalificatie
c. het team wordt met één speler gereduceerd gedurende 2 minuten (die begint bij de start van
de tweede speelhelft)
d. Melding op het wedstrijdblad
169.

Na het fluitsignaal voor de pauze twisten A9 en B5 op het speelveld en schreeuwen naar
elkaar. Dan duwt A9 met beide handen tegen de borst van B5 zodat deze de lichaamscontrole
verliest. Juiste beslissing?
a. 2’-minuten voor A9 bij het begin van de tweede helft
b. diskwalificatie voor A9, team A speelt met slechts 5 spelers gedurende de eerste twee
minuten van de tweede helft.
c. Diskwalificatie van A9, A begint de 2e helft met 6 veldspelers
d. diskwalificatie voor A9 en verslag.

170.

Na de wedstrijd schreeuwt een speler naar de scheidsrechter: “Jij hebt ons bestolen, idioot die
je bent!”. Juiste beslissing?
a. waarschuwing
b. diskwalificatie
c. geschreven rapport
d. waarschuwing en geschreven rapport.

171.

Gedurende de pauze, terwijl de spelers zich nog op het terrein bevinden, begaat A9 een
gewelddaad tegen de coach van B, die vervolgens speler A9 beledigt. Welke handeling is
noodzakelijk?
a. definitieve uitsluiting voor A9, team A begint de 2e speelhelft met 5/1 spelers.
b. diskwalificatie van coach B; B begint de eerste 2 minuten van de tweede helft met 5/1
spelers
c. diskwalificatie van A9; B begint de tweede helft met 6/1 spelers
d. diskwalificatie van coach B, A met 6/1 spelers in de tweede helft.

172.

Het automatisch eindsignaal van de elektronische muurtijdklok werkt niet. De tijdwaarnemer
heeft het probleem niet opgemerkt en reageert niet, ook al is de speeltijd reeds verlopen. Wie
moet in dit geval het eindsignaal geven?
a. de secretaris
b. de veldscheidsrechter
c. de gedelegeerde
d. een van de scheidsrechters

173.

Een speler begaat een overtreding. De veldscheidsrechter beslist diskwalificatie en vrije worp.
De doelscheidsrechter geeft 2-minuten uitsluiting en een 7m-worp. Hoe moet de speler
bestraft worden en hoe moet het spel hernomen worden?
a. 2 minuten uitsluiting
b. diskwalificatie
c. vrije worp
d. 7m-worp
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174.

Het spel wordt onderbroken door de veldscheidsrechter zonder dat er een
spelregelovertreding gebeurde door een van de teams. Er is ook geen time-out aangevraagd.
B13 had de bal in de richting van het doel van A2 geworpen onmiddellijk voor het fluitsignaal.
De bal was onderweg naar het doel toen het fluitsignaal weerklonk en ging in het doel zonder
dat de doelverdediger een kans had de bal tegen te houden. Hoe moet het spel verder?
a. vrije worp voor B
b. vrije worp voor A
c. 7m-worp voor B
d. doelpunt voor B

175. Wie beslist in geval van twijfel over de juistheid van de tijd?
a. de tijdopnemer en de secretaris
b. de twee scheidsrechters in overleg
c. de tijdopnemer
d. de twee scheidsrechters en de tijdopnemer in gezamenlijk overleg
176.

Welke bestraffingen moeten verklaard worden op het wedstrijdblad/rapport?
a. diskwalificaties, behalve deze ten gevolge van 3 tijdelijke uitsluitingen, en definitieve
uitsluitingen.
b. alle bestraffingen, behalve de waarschuwingen.
c. alle tijdelijke uitsluitingen, diskwalificaties en definitieve uitsluitingen
d. diskwalificaties wegens gevaarlijke fouten of grof onsportief gedrag in de laatste
speelminuut, indien daarmee gericht verhinderd wordt dat de tegenstrever een vrije
doelkans zou krijgen, die over winst, gelijkspel of het nodige doelpuntensaldo zou
beslissen.

176.

Wie mag zich tijdens de wedstrijd tot de scheidsrechters wenden?
a. iedere speler
b. de coach
c. de teamverantwoordelijke
d. de teamaanvoerder

178.

Team A is in ondertal in de 57e minuut., en leidt 24:23. De veldscheidsrechter kent hun een
vrije worp toe. A6 wil deze provocatief meerdere meters van de plaats van uitvoering gaan
nemen, ondanks dat de scheidsrechters duidelijk de plaats van uitvoering aangeduid heeft.
Juiste beslissing?
a. Correctie van de plaats van uitvoering, fluitsignaal voor uitvoering worp, geen verdere
maatregelen
b. Correctie van de plaats van uitvoering, fluitsignaal voor uitvoering worp, scheidsrechters
tonen teken 18
c. Correctie van de plaats van uitvoering, progressieve bestraffing tegen A6, fluitsignaal voor
uitvoering van de worp, scheidsrechters tonen teken 18

179.

Tegenaanval door speler A7. Hij gooit de springende doelverdediger B12 met de bal in zijn
gelaat zodat deze gewond neergaat. De bal gaat van het hoofd van de doelverdediger naar
A9 die aan de doelgebiedlijn staat en de bal in het lege doel werpt. Wat is de juiste beslissing
indien de scheidsrechter floot toen de bal onderweg was naar het doel, maar voor de bal de
doellijn overschreed?
a. doelpunt voor A
b. 7m-worp voor A
c. vrije worp voor A na fluitsignaal
d. time-out

180. A6 staat klaar met de bal om een 7m-worp te gooien als coach B de doelverdediger B roept om
te wisselen. Doelverdediger B wil doen wat van hem gevraagd wordt. Juiste beslissing?
a. Geen
b. waarschuwing van coach B
c. waarschuwing voor coach B en keeper B
d. waarschuwing voor doelverdediger B
181.

A4 heeft op het doel van B geworpen. De bal raakt de doelpaal en botst terug in de richting
van het speelveld. A6 staat aan de doelgebiedlijn klaar om de bal te pakken. B4 betreedt het
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doelgebied om de bal achter zijn eigen buitendoellijn te slaan. Juiste beslissing?
a. 7-meter worp voor A
b.inworp voor A
c.vrije worp voor A
d.uitworp voor B

Spelregelvragen IHF ‘Der Handbalschiedsrichter’ p.27

182. A9 springt omhoog om te werpen. B5 grijpt van achter de werparm van A9 en trekt de speler
omver. Er zijn nog 2 verdedigers tussen A9 en het doel. Juiste beslissing?
a. vrije worp voor A
b. 7m-worp voor A
c. diskwalificatie voor B5
d. 2’minuten uitsluiting voor B5
183.

A5 dribbelt de bal langs de zijlijn. B2 spert hem correct. Om voorbij B2 te geraken, loopt A5
over de zijlijn terwijl hij dribbelt. Juiste beslissing?
a. vrije worp voor A
b. inworp voor B
c. vrije worp voor B
d. verder spelen

184. De teamverantwoordelijke van team A beledigt de secretaris, zonder dat de scheidsrechters dit
hebben vastgesteld. Bij de volgende spelonderbreking, informeert de secretaris over wat er
gebeurd is. Beslissing?
a. diskwalificatie voor de teamverantwoordelijke van A
b. 2-minuten uitsluiting voor de teamverantwoordelijke van A
c. Opmerking op het wedstrijdblad
d. waarschuwing voor de teamverantwoordelijke van team A
e. Geen persoonlijke straf mogelijk
185.

Team B krijgt een vrije worp, maar A5 is nog in balbezit. A5 gaat dan naar de scheidsrechter
en geeft hem “beleefd” de bal. Juiste beslissing?
a) 2-minuten uitsluiting voor A5 en vrije worp voor B op de plaats waar de bal nu is.
b) waarschuwing voor A5 en vrije worp voor B op de plaats waar de bal nu is.
c) 2-minuten uitsluiting voor A5 en vrije worp voor B op de plaats waar de fout werd begaan.
d) waarschuwing voor A5 en vrije worp voor B op de plaats waar de fout werd begaan.

186.

Een time-out is noodzakelijk ten gevolge van een blessure van een speler van team A; de
scheidsrechters geven toestemming om het veld te betreden en de dokter van team A
behandelt de gekwetste speler; de coach van team A belaagt speler B5 die volgens hem
verantwoordelijk is voor de kwetsuur; hij volgt B5 tot in de wisselzone en slaat hem in zijn
gezicht.
a. definitieve uitsluiting voor de coach; vrije worp voor B
b. diskwalificatie voor de coach, team A wordt op het terrein gereduceerd gedurende 2
minuten; het spel wordt hervat met die worp, waarmee het ook zou verdergezet zijn
zonder de overtreding van de coach
c. diskwalificatie van de coach, vrije worp voor B
d. diskwalificatie voor de coach; team A moet de rest van de wedstrijd met één speler
minder spelen.

187.

Doelverdediger A1 verliest de bal bij het uitvoeren van een uitworp. De bal botst in de richting
van het speelveld, waar B6 de bal opwacht. A2 duikt boven het doelgebied en duwt de bal
(die in de lucht is) over de zijlijn.
a) uitworp voor A
b) inworp voor B
c) vrije worp voor B
d) 7-m-worp voor B

188.

Wanneer is het een verdedigend team toegestaan om dichter te komen dan 3 meter bij de
uitvoering van een worp na onderbreking van het spel?
a) Van zodra de scheidsrechter het signaal geeft voor de uitvoering van de worp
b) Als de bal de hand van de werper heeft verlaten
c) In het geval van een vrije worp of een inworp, als de spelers plaats hebben genomen aan
hun eigen doelgebiedlijn.
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189.

Welke van de volgende overtredingen moeten bestraft worden met een diskwalificatie?
a) Een official betreedt voor de tweede keer het speeloppervlak zonder toestemming
b) Een speler in balbezit loopt in tegenaanval en wordt neergetrokken
c) 7-m-worp in het gezicht van de doelverdediger die niet bewoog
d) Een speler werpt uit protest de bal in de tribune na een beslissing van de scheidsrechter.

190.

Kort voor het speeleinde is de stand A-B 24-23. Vrije worp voor A op ongeveer 1 meter buiten
de vrije worplijn van B. Alle spelers hebben de juiste plaats ingenomen en de scheidsrechter
fluit voor de uitvoering van de vrije worp vóór A10 met de bal in de hand duidelijk de vrije
worplijn overschrijdt, en een stap zet in de richting van het doel van B. Wat is jouw beslissing?
a) vrije worp voor A
b) time-out
c) tijdelijke uitsluiting voor A10
d) vrije worp tegen A

191.

Na een derde tijdelijke uitsluiting wordt A9 in de 36e minuut gediskwalificeerd. Hij neemt
plaats op de eerste rij toeschouwers aan de zijlijn, tegenover de wisselzone. Vlak voor hem, in
de 55e minuut, begaat B3 een grove fout tegen A10 die gekwetst op de grond blijft liggen.
Voor de scheidsrechter B3 kan bestraffen, loopt A9 het plein op en slaat B3 neer. Wat zijn je
beslissingen?
a) Time-out
b) diskwalificatie van B3
c) definitieve uitsluiting van A9
d) geschreven rapport

192.

Een waarschuwing moet gegeven worden bij:
a) Overtredingen betreffende “het gedrag ten opzichte van de tegenstander” die progressief
bestraft moeten worden.
b) overtredingen wanneer de tegenstander een formele worp uitvoert
c) het niet neerleggen van de bal bij beslissingen tegen het eigen team
d) een doelverdediger die aanstalten maakt om te wisselen wanneer de tegenstander
klaarstaat voor de uitvoering van een 7-meterworp.

193.

A14 wil een vrije worp (zonder fluitsignaal) uitvoeren en bevindt zich (net als zijn
medespelers) in de juiste positie. Voor de bal de hand van A14 heeft verlaten, lopen A13 en
A15 over de vrije worplijn naar de doelgebiedlijn. Beslissing?
a) Correctie
b) vrije worp voor A na fluitsignaal
c) doelpunt voor A
d) vrije worp voor B

194.

Wie kan een team-time-out aanvragen?
a) een team official
b) de speler
c) de teamverantwoordelijke

195.

Team A heeft de bal aan de vrije worplijn van B. De technische gedelegeerde onderbreekt het
spel en legt de scheidsrechters uit dat coach B hem beledigd heeft. Beslissing?
a) vermaning voor coach B; geschreven rapport
b) diskwalificatie van coach B, geschreven rapport
c) het spel wordt hernomen met een vrije worp voor A aan de wisselzone van B
d) het spel wordt hernomen met een vrije worp voor A aan de vrije worplijn van B

196.

Team A heeft de bal aan de vrije worplijn van B. De tijdopnemer onderbreekt het spel en legt
aan de scheidsrechter uit dat coach A hem beledigd heeft. Beslissing?
a) geschreven rapport
b) diskwalificatie van coach A, geschreven rapport
c) het spel wordt hernomen met een vrije worp voor B aan de wisselzone van A
d) het spel wordt hernomen met een worp voor A die overeenstemt met de situatie op het
ogenblik van onderbreking.

Spelregelvragen IHF ‘Der Handbalschiedsrichter’ p.29

197.

In welke situaties is het verplicht om de speeltijd te onderbreken (time-out)?
a) 7m-beslissing
b) 2-minuten uitsluiting
c) bij ingrepen van buiten het spel
d) diskwalificatie

198.

Onmiddellijk na de beginworp door B stellen de scheidsrechters vast, dat zich in de
wisselzone van B een persoon bevindt die niet op het wedstrijdformulier staat. Controle wijst
uit dat het om de voorzitter van de vereniging gaat. Team B heeft echter reeds 4 officials op
het wedstrijdformulier ingevuld. Juiste beslissing?
a) de voorzitter moet de wisselzone verlaten
b) de teamverantwoordelijke van B wordt persoonlijk bestraft
c) een bijkomende official moet de wisselzone verlaten
d) spelhervatting met vrije worp voor team A

199.

Wat moet worden beschouwd als onsportief gedrag?
a) de bal tegen het hoofd van een zich niet bewegende verdediger werpen
b) passief gedrag van een doelverdediger bij een 7m-worp zodat duidelijk is dat hij de 7mworp niet wil trachten te stoppen.
c) een tegenstander bij zijn sportuitrusting vasthouden
d) poging om de scheidsrechters met comedie te irriteren
e) actief blokken van worpen door gebruik van voeten en onderbeen

200.

De bal botst terug van de doelverdediger B naar aanvaller A die aan de doelgebiedlijn
klaarstaat. Om een aankomende duidelijke scorekans te verhinderen, betreedt verdediger B
het doelgebied en verhindert zo aanvaller A om de bal te krijgen. Beslissing?
a) vrije worp voor A
b) 7-m-worp voor A
c) progressieve bestraffing voor verdediger B
d) diskwalificatie voor verdediger B

201.

De bal gaat van een medespeler terug in het doelgebied waar doelverdediger A1 opspringt en
de bal in de lucht vangt. De doelverdediger houdt de bal vast en landt buiten zijn doelgebied.
Beslissing?
a) verder spelen
b) uitworp voor A
c) vrije worp voor team B
d) 7-meter-worp voor team B

202.

Doelverdediger B neemt een uitworp. De bal raakt de scheidsrechter en gaat terug naar
doelverdediger B die ondertussen zijn doelgebied heeft verlaten. Beslissing?
a) verder laten spelen
b) herhaling van de uitworp
c) vrije worp voor A
d) vrije worp voor B na fluitsignaal

203.

De bal gaat van een medespeler terug in het doelgebied waar doelverdediger A1 opspringt en
de bal in de lucht vangt. De doelverdediger houdt de bal vast en landt met een voet in en een
voet buiten zijn doelgebied. Beslissing?
a) verder spelen
b) uitworp voor A
c) vrije worp voor team B
d) 7-meter-worp voor team B

204.

In welke gevallen moet een gewelddaad tot een definitieve uitsluiting leiden?
a) op het speeloppervlak, tijdens de pauze
b) tijdens de speeltijd, op het speeloppervlak
c) tijdens de speeltijd buiten het speeloppervlak
d) voor en na de wedstrijd

Spelregelvragen IHF ‘Der Handbalschiedsrichter’ p.30

205.

A9 werpt op doel. Doelverdediger B stopt de bal. Op dit moment fluit de tijdopnemer voor het
einde van de wedstrijd. De scheidsrechters komen tot de vaststelling dat de tijdopnemer de
tweede helft 30 seconden te vroeg heeft beëindigd. Alle spelers zijn nog op het
speeloppervlak. Hoe moet het spel hernomen worden?
a) vrije worp voor B
b) uitworp voor B
c) vrije worp voor A
d) fluitsignaal vereist

206.

Wat is juist met betrekking tot de uitrusting van de spelers?
a) Alle spelers van een zelfde team die als doelverdediger opgesteld worden, moeten
identieke kleuren dragen.
b) de nummers die de spelers dragen moeten zowel op de rug als op de borst minstens 20
cm bedragen.
c) doelverdedigers mogen hoofdbescherming dragen, indien deze van zacht materiaal
gemaakt is.
d) spelers, inclusief doelverdedigers, mogen nummers naar keuze dragen.

207.

Welke stellingen betreffende de beginworp zijn niet juist?
a) De beginworp moet binnen de 3 seconden na het fluitsignaal genomen worden vanuit het
midden van het speelveld en moet in de speelveldhelft van de tegenstanders geworpen
worden.
b) Een rechtstreeks geworpen beginworp naar het doel van de tegenstander kan nooit tot
een doelpunt leiden.
c) Wanneer een beginworp uitgevoerd wordt, mogen foute uitgangsposities van de
tegenstanders niet gecorrigeerd worden als zij geen nadeel vormen voor het team dat de
beginworp uitvoert.
d) Als de werper van de beginworp de bal tipt na het fluitsignaal, moet een vrije worp
toegekend worden aan de tegenstander.
e) De medespelers van de werper mogen de middenlijn niet overschrijden tot de worp
uitgevoerd is.

208.

Team A heeft gescoord. Team B wil een snelle beginworp nemen. Daarom dribbelt B5 de bal
snel in de richting van de middenlijn. Wanneer hij zo voorbij A3 komt, gebruikt deze een open
hand om de bal weg te spelen van B5, zodat de bal de voet van B5 raakt en in de
speelveldhelft van de tegenstanders terechtkomt. Beslissing?
a) time-out
b) beginworp voor B
c) progressieve bestraffing voor A3
d) vrije worp voor A

209.

Na een onnauwkeurige pas van A3 naar A9 rolt de bal naar de zijlijn richting wisselbank van
team A. B 10 is 1 meter verwijderd, klaar om de bal te nemen, als A9 naar de bal duikt en de
bal met de vuist in de richting van het midden van het speelveld slaat, terug naar A3. Na deze
actie glijdt A9 over de zijlijn, o.w.v. zijn snelheid. Wat moet beslist worden?
a) verder spelen
b) vrije worp voor B
c) waarschuwing of 2-minuten uitsluiting voor A9
d) inworp voor B

210.

Doelverdediger B16 springt op in zijn doelgebied om een lange bal te onderscheppen naar
A7. B16 pakt de bal terwijl hij in de lucht hangt en landt met de bal met één voet in het
doelgebied en één voet in het speelveld. In deze positie speelt hij de bal naar B3. Beslissing?
a) 7-m-worp tegen B
b) verder spelen
c) vrije worp tegen B
d) correctie en uitworp na fluitsignaal
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211.

Welke uitspraken betreffende de uitworp zijn juist?
a) de uitworp is uitgevoerd van zodra de bal de hand van de doelverdediger heeft verlaten.
b) De tegenstanders moeten zich op minstens 3 meter afstand bevinden van de
doelverdediger.
c) de uitworp is uitgevoerd van zodra de bal de hand van de doelverdediger heeft verlaten
en de doelgebiedlijn heeft overschreden.
d) De tegenspelers mogen zich ophouden net buiten de doelgebiedlijn.

211.

A3 voert een 7m-worp uit, A5 overschrijdt de vrije worplijn nadat de scheidsrechter heeft
gefloten maar voor de bal de hand van A3 heeft verlaten. Beslissing?
a)
b)
c)
d)

herhaling van de 7m-worp
vrije worp voor B
uitworp voor B
progressieve bestraffing voor A5

213.

Doelpunt voor B door een 7m-worp van B9. Team A neemt een snelle beginworp na het
fluitsignaal van de scheidsrechter. Na twee passen, leidt dit tot een doelpunt door A4. Op dit
moment fluit de tijdopnemer en deelt mee dat B9, die intussen naar de wisselbank is
teruggekeerd, nog 20 seconden van zijn tijdelijke uitsluiting had moeten uitzitten op het
moment van de 7m-worp. Wat is juist?
a) de 7m-worp voor team B moet herhaald worden
b) B9 krijgt een bijkomende tijdelijke uitsluiting.
c) beide doelpunten zijn geldig
d) beide doelpunten zijn ongeldig

214.

Wisselfout voor team A, nadat de scheidsrechter net een 7m-worp heeft toegekend
team A. Beslissing?
a) vrije worp voor B
b) 7m-worp voor A
c) 2-minuten uitsluiting voor A
d) waarschuwing voor “teamverantwoordelijke van A”

215.

B7 zet vanop de linker hoek een sprongworp in, wil de bal echter naar een medespeler op de
rechterhoek spelen. Op dat ogenblik duwt A2 hem kort in de heup. B7 kan een
ongecontroleerde val slechts moeizaam verhinderen en zich op het laatste moment
opvangen op zijn rechter hand. Juiste beslissing?
a) vermaning voor A2
b) waarschuwing voor A2
c) tijdelijke uitsluiting voor A2
d) diskwalificatie voor A2

216.

Beginworp voor B na een doelpunt van A. B1 heeft de bal snel naar de middenlijn gegooid. B6
krijgt de bal en staat in het midden van het speelveld met één voet op de middenlijn, en een
andere voet in zijn eigen speelveldhelft. De scheidsrechter fluit. Op dit moment zijn er nog
enkele spelers van team A op de speelveldhelft van team B. Voor de bal zijn hand heeft
verlaten, loopt B6 over de middenlijn. Wat moet beslist worden?
a)
verder spelen
b)
vrije worp voor A
c) Correctie van de posities van team A en herhaling van de beginworp na fluitsignaal
d) Correctie van de positie van B6 and herhaling van de beginworp na fluitsignaal

217.

Bij de uitvoering van een vrije worp, beweegt B12 zijn arm met de bal volledig over de zijlijn.
Beslissing?
a)
b)
c)
d)

verder spelen
vrije worp tegen B
inworp tegen B
vrije worp tegen B en vermaning tegen B12
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voor

218.

Doelverdediger B16 neemt de uitworp nadat de bal de buitendoellijn heeft gepasseerd. Hij is
gehaast omdat zijn team achter staat. De bal glijdt uit zijn hand en rolt naar een medespeler
B6 die nog in het doelgebied staat en die de bal met de voet terugtrapt naar de doelman.
Beslissing?
a) herhaling van de uitworp na fluitsignaal
b) vrije worp tegen B
c) 7m-worp tegen B

219.

A9 staat volledig vrij aan de vrije worplijn van de tegenstander, klaar om de bal te ontvangen.
Dit wordt opgemerkt door zijn hoekspeler A10 die de bal naar A9 speelt. B3 heeft dit
opgemerkt en betreedt duidelijk zijn eigen doelgebied en houdt de bal tegen terwijl hij met
beide voeten in zijn doelgebied staat. Het is de tweede keer tijdens de wedstrijd dat hij dit
doet. Beslissing?
a) vrije worp voor A
b) 7-meterworp voor A
c) Progressieve bestraffing voor B3

220.

Beginworp voor A. De scheidsrechter heeft reeds gefloten maar de bal heeft nog niet de hand
van de werper verlaten. Medespeler A3 loopt, na het fluitsignaal, over de middenlijn en wordt
langs achter neergetrokken door B5, die zo A3 wil verhinderen de bal te ontvangen.
Beslissing?
a) 2-minuten uitsluiting voor B5
b) diskwalificatie voor B5
c) vrije worp voor team A
d) 7-meterworp voor A
e) beginworp voor team A
f) time-out

221.

Na de normale speeltijd is de stand 20-20; het spel moet doorgaan tot er een winnaar is. Wat
is juist?
a) 1 minuut pauze voor de verlengingen beginnen
b) 5 minuten pauze voor de verlengingen beginnen
c) 1 minuut pauze tussen de speelhelften van de verlenging
d) 5 minuten pauze tussen de speelhelften van de verlenging

222.

De scheidsrechters hebben een verschillende mening over de resterende speeltijd. De
doelscheidsrechter (die “eerstgenoemd” is) wil nog 50 seconden spelen, terwijl de
veldscheidsrechter het op 42 houdt. Beslissing?
a. De langste tijd is van toepassing: 50 seconden dus
b. De eerstgenoemde scheidsrechter beslist: 50 seconden dus
c. De veldscheidsrechter is verantwoordelijk: 42 seconden
d. De twee scheidsrechters moeten tot een gezamenlijke beslissing komen

221.

A9 speelt de bal naar zijn doelverdediger A1 die in het speelveld staat. Omdat A9 onder druk
staat, gooit hij de bal te hoog zodat A1 achteruit moet gaan en zijn doelgebied met één voet
betreedt onmiddellijk nadat hij de bal heeft gevangen. Beslissing?
a)
verder spelen
b)
time-out
c)
7-meter-worp voor de tegenstander
d)
vrije worp voor de tegenstander

221.

In welke van de volgende situaties is een time-out verplicht?
a. 2-minuten uitsluiting
b. vrije worp
c. passief spel
d. wisselfout
e. waarschuwing
f. inworp
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225.

De doelverdediger stopt de bal net voor de doellijn. Wanneer hij de bal naar een medespeler
wil werpen, valt de bal uit zijn hand en overschrijdt de eigen doellijn. Beslissing?
a. doelpunt
b. vrije worp voor de tegenstanders
c. 7-meter-worp voor de tegenstanders
d. uitworp

226.

Speler A7 is gediskwalificeerd omdat hij net een derde tijdelijke uitsluiting heeft gekregen.
Onmiddellijk hierna wil hij met de scheidsrechter discussiëren en wil het speelveld niet
verlaten. Beslissing?
a. geen beslissing
b. definitieve uitsluiting voor A7
c. Team A met een speler minder op het speelveld gedurende 4 minuten
d. Team A met twee spelers minder op het veld gedurende 2 minuten

227.

B8 heeft een tijdelijke uitsluiting gekregen omwille van een wisselfout. Twee seconden nadat
het spel hernomen is, geeft hij van op de wisselbank op onsportieve wijze commentaar op de
scheidsrechters. Beslissing?
a. Bijkomende tijdelijke uitsluiting voor B8
b. diskwalificatie voor B8
c. Team B speelt gedurende 1 min 58 seconden met 2 spelers minder op het speelveld
d. Team B speelt gedurende 2 minuten met 2 spelers minder op het speelveld
e. vrije worp naar team A
f. time-out

228.

Welke van de volgende uitspraken betreffende de team-time-out zijn juist?
a)
b)
c)
d)
e)

De team time-out kan enkel aangevraagd worden door de teamverantwoordelijke
als een team-time-out is aangevraagd wanneer de tegenstander in het bezit is van de
bal, moet de tijdopnemer de “groene kaart” teruggeven aan de teamofficial.
De 1-minuut periode voor de team time-out begint wanneer de tijdopnemer fluit
spelregelovertredingen gedurende een team time-out hebben dezelfde gevolgen als
tijdens de speeltijd
Na een team time-out, wordt het spel steeds hernomen met een “worp” voor het team dat
de team time-out aanvroeg

228.

De scheidsrechter geeft een vrije worp tegen team B aan de doelgebiedlijn van A. De
doelverdediger A1 staat met één voet in zijn doelgebied en één voet in het speelveld. Hij
speelt de bal naar A8 die een doelpunt scoort. Wat is juist?
a) Doelpunt voor A
b) herhaling van de vrije worp buiten het doelgebied van A
c) vrije worp voor B aan de doelgebiedlijn van A
d) uitworp voor B
e) 7-meter-worp voor A

229.

Speler A10 krijgt zijn eerste tijdelijke uitsluiting. (Uitsluiting begint op 21:00). Nadat het spel
hernomen is, protesteert hij zo erg dat de scheidsrechters het spel onderbreken op 21:30 voor
een time-out voor het geven van een bijkomende tijdelijke uitsluiting. Wat zijn de gevolgen
voor team A?
a) tijdelijke uitsluiting voor A10
b) diskwalificatie voor A10
c) Team A speelt met 1 speler minder tot 25:00
d) Team A speelt met 2 spelers minder tot 23:00 en daarna met 1 speler minder tot 23:30
e) Team A wordt gereduceerd met één bijkomende speler gedurende de rest van de eerste
tijdelijke uitsluiting.

231.

Aanvaller A7 betreedt met bal het doelgebied van de tegenstrever. Juiste beslissing?
a) vrije worp voor B
b) uitworp voor B
c) uitworp voor B met fluitsignaal
d) vrije worp voor B met fluitsignaal
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232.

Welke uitspraken betreffende de plaats van uitvoering van de vrije worp zijn juist?
a) Als de bal niet onmiddellijk neergelegd wordt na een vrije worpbeslissing, is het de
tegenstander toegestaan de vrije worp te nemen op de plaats waar de bal zich bevindt.
b) Na een wisselfout mag de vrije worp genomen worden op de plaats waar de bal zich
bevindt in plaats van aan de wisselzone, indien dit voordeliger is voor het uitvoerende
team.
c) Na passief spel wordt de vrije worp altijd genomen op de plaats waar de bal was op het
ogenblik dat de vrije worp werd toegekend.
d) Voor een vrije worp op de middenlijn is de zijwaartse tolerantie ongeveer dezelfde als die
bij een beginworp.

233.

Cirkelspeler B10 blokt A2 correct uit. Als B10 zich klaarmaakt om zich te verplaatsen, gooit
zijn ploegmaat B4 een botsbal in de opening waar B10 zou kunnen doorgaan. Voor B10 de
bal kan aannemen, wordt hij tegengehouden door A2 die aan zijn truitje trekt. Beslissing?
a) vrije worp voor B
b) 7-meter-worp voor B, ongeacht de posities van de tegenstanders
c) 7-meter-worp voor B, indien geen andere speler van team A in staat was om op correcte
wijze B10 het werpen te verhinderen.
d) progressieve bestraffing voor A2
e) dwingend diskwalificatie voor A2

234.

Team B speelt met één speler in ondertal. De spelers van B hebben allen hun aanvallende
posities ingenomen en hebben reeds de opbouwfase ingezet. Nu beslissen B6 en B8 om het
speelveld te verlaten voor een wissel. Beslissing?
a) Waarschuwingsteken voor passief spel
b) Waarschuwingsteken voor passief spel indien er binnen de 5 seconden geen verhoging
van het tempo is
c) Onmiddellijke vrije worp voor A wegens passief spel.
d) Waarschuwing voor B6 en B8 in geval van herhaling
e) 2-minuten uitsluiting voor B6 en B8 in geval van herhaling

235.

Door welke van de volgende handelingen wordt het waarschuwingssignaal voor passief spel
opgeheven ?
a) Bij nieuw balbezit nadat de doelverdediger van de tegenstrever een 7m-worp afweerde
b) Bij nieuw balbezit nadat de bal terugspringt van de staak/dwarsbalk
c) team time-out
d) pressiespel voordat het team nog meer passief speelt
e) door geen enkele van de voorgaande acties in a-d

236.

Speler A11 had reeds een gele kaart gekregen tijdens de speeltijd. Tijdens de pauze maakt
hij zich opnieuw schuldig aan onsportief gedrag. Beslissing?
a) waarschuwing voor A11
b) tijdelijke uitsluiting voor A11
c) diskwalificatie voor A11
d) Team A speelt de eerste 2 minuten van de tweede helft met een speler minder op het
speelveld dan op het einde van de eerste helft
e) Team A begint de tweede helft met het zelfde aantal spelers op het speelveld als op het
einde van de eerste helft

237. Team B heeft balbezit. De technisch gedelegeerde onderbreekt het spel omdat de coach van
team B een stoel op het speelveld heeft gegooid omdat hij het niet eens was met een beslissing
van de scheidsrechter. Voordien was er nog geen bestraffing geweest tegen de teamofficial van
team B. B7 had een duidelijke scorekans toen het spel werd onderbroken. Beslissing?
a) waarschuwing voor de coach van B
b) 2-minuten uitsluiting voor de coach van B
c) diskwalificatie voor de coach van B
d) vrije worp voor A
e) 7-meter-worp voor B
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238. In welke van de volgende gevallen moet de teamverantwoordelijke persoonlijk bestraft worden?
a) Wanneer een speler van zijn team de wisselzone verlaat zonder zich af te melden bij de
tijdopnemer/secretaris
b) Wanneer zich vanaf het wedstrijdbegin in de wisselzone personen ophouden, die niet op
het wedstrijdformulier staan.
c) Wanneer een bijkomende speler het speloppervlak betreedt.
d) Wanneer een niet spelgerechtigde speler van zijn team het speloppervlak betreedt
239. In welke van de onderstaande gevallen is het niet mogelijk om een definitieve uitsluiting te
geven?
a) gewelddaad door een teamofficial
b) gewelddaad door een speler op de wisselbank
c) een speler die tijdens een team-time-out op een tegenstander spuwt
d) gewelddaad door een speler op het speeloppervlak tijdens de pauze
e) gewelddaad tijdens het 7-m werpen na de gewone speeltijd en/of de
verlengingen
240. Wie is niet toegelaten tot het 7-m-werpen wanneer na de verlengingen een match nog steeds
niet beslist is?
a) een speler die de scheidsrechters beledigd heeft meteen na de verlengingen
b) de doelverdedigers
c) een speler wiens tijdelijke uitsluiting nog niet voorbij was op het einde van de
verlengingen
d) een gediskwalificeerde speler
241. Een doelverdediger van team A weert de bal af op vijf seconden van het einde van de wedstrijd.
De bal raakt aansluitend het plafond boven het doelgebied. Het automatisch eindsignaal
weerklinkt onmiddellijk voor de inworp is uitgevoerd door team B. Beslissing?
a) inworp na fluitsignaal l
b) time-out
c) einde wedstrijd
d) het resultaat van de inworp moet afgewacht worden; nadien is de wedstrijd gedaan.
242. B8 is reeds gewaarschuwd. Tijdens een team time-out zit hij op de bank en spreekt op een
onsportieve manier de scheidsrechters toe. Beslissing?
a) diskwalificatie voor B8
b) tijdelijke uitsluiting voor B8
c) waarschuwing voor B8
d) geen sanctie mogelijk
243. Net voor het einde van de wedstrijd bij een 22-21 stand in het voordeel van zijn team, neemt
A12 een correcte beginworp. De bal gaat terug in de richting van A’s doel. De doelverdediger
A1 raakt de bal niet aan omdat hij nog in zijn doelgebied staat. De bal gaat in het doel. De
medespelers van A12 hebben de middenlijn overschreden in de richting van het doel van team
B na het fluitsignaal van de scheidsrechter maar voor de bal gespeeld werd.
a) doelpunt voor B
b) vrije worp voor B
c) herhaling van de beginworp
d) persoonlijke bestraffing tegen A12
e) time-out
244. Wie is gerechtigd om deel te nemen aan een beslissingronde door 7m-werpen?
a) Alle spelers die op het wedstrijdformulier vermeld zijn
b) Spelers, die op het einde van de speeltijd niet definitief uitgesloten zijn.
c) Spelers, die op het einde van de speeltijd niet gediskwalificeert zijn.
d) Spelers, die op het einde van de speeltijd niet tijdelijk uitgesloten zijn.
e) Spelers, die de toelating van de scheidsrechters gekregen hebben.

Spelregelvragen IHF ‘Der Handbalschiedsrichter’ p.36

245. Team A neemt de beginworp. De veldscheidsrechter geeft het fluitsignaal voor de uitvoering
van de worp. Nu neemt A13 de bal uit de handen van A9 die klaar stond voor de uitvoering
omdat A13 ziet dat A7 en A3 in gunstige positie staan op de speelveldhelft van de
tegenstander. A 13 gooit de bal naar A7 die een doelpunt scoort. Beslissing?
a) doelpunt voor A
b) Correctie: herhaling van de beginworp voor A
c) vrije worp voor B
d) vermaning tegen A13
e) vermaning tegen A 13 en A7
246. De speeltijd is gedaan maar er komt geen signaal van de tijdopnemer. Wie eindigt het spel?
a) de secretaris
b) de veldscheidsrechter
c) de doelscheidsrechter
d) een van de scheidsrechters
247. Het signaal om de eerste helft te beëindigen, komt 1 minuut te vroeg. Op het moment van het
signaal had geen enkel team balbezit en er was ook geen spelregelovertreding. (de bal lag op
de grond op het speelveld). Beide teams zijn nog op het speelveld. Beslissing?
a)
de 1 minuut wordt niet gespeeld
b)
de 1 minuut wordt gespeeld voor de pauze
c)
de minuut wordt gespeeld na de pauze, voor het begin van de tweede helft
d)
de minuut wordt toegevoegd aan de tweede helft
e)
de toss beslist welk team de bal krijgt wanneer de minuut wordt gespeeld
f)
het team dat het laatst in het bezit was van de bal, krijgt balbezit bij het hernemen van
het spel.
248. De eerste helft van de wedstrijd stopte 1 minuut te vroeg. Er was geen spelregelovertreding en
de bal was in de lucht, boven het doelgebied. De doelverdediger vangt de bal na het
fluitsignaal. Beide teams bevinden zich nog op het veld. Beslissing?
a) De resterende minuut wordt niet gespeeld
b) De resterende minuut wordt gespeeld voor de pauze.
c) De resterende minuut wordt gespeeld na de pauze voor de start van de tweede helft
d) De resterende minuut wordt toegevoegd aan de tweede helft
e) Het team dat als laatste in balbezit was, krijgt de bal opnieuw bij het hernemen van het
spel
f) Het spel wordt hernomen met een uitworp
249. De eerste helft van de wedstrijd stopte 1 minuut te vroeg. Er was geen spelregelovertreding en
de bal was in de lucht, boven het doelgebied. Na het fluitsignaal ging de bal over de
buitendoellijn. Beide teams bevinden zich nog op het veld. Beslissing?
a) De resterende minuut wordt niet gespeeld
b) De resterende minuut wordt gespeeld voor de pauze.
c) De resterende minuut wordt gespeeld na de pauze voor de start van de tweede helft
d) De resterende minuut wordt toegevoegd aan de tweede helft
e) Het team dat als laatste in balbezit was, krijgt de bal opnieuw bij het hernemen van het
spel
f) Het spel wordt hernomen met een uitworp

250. Aanvalsspeler B11 heeft de bal in de aanval en tracht verdediger A2 te omspelen. Omwille van
een fluitsignaal dat uit de tribune komt, stopt de verdediger en onderneemt geen verdere actie.
B11 komt alzo helemaal vrij voor doel. Beslissing?
a) 7-meter-worp voor B
b) time-out; overleg met de tijdopnemer
c) vrije worp voor A
d) vrije worp voor B
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251. Ploeg A is in balbezit. Een teamofficial van B vraagt een team time-out aan de tijdopnemer en
legt de groene kaart op de wedstrijdtafel. Beslissing?
a) De groene kaart wordt in de staander op de wedstrijdtafel geplaatst
b) De tijdwaarnemer fluit zodra B in balbezit komt
c) De tijdwaarnemer geeft de groene kaart terug
d) Enkel de teamverantwoordelijke kan een team time-out aanvragen
252. Bij een kwetsuur van A3 geven de scheidsrechters time-out en het teken aan het team
van A om het speelveld te betreden. A8 verlaat het speelveld buiten de wisselzone en
bij het hernemen van het spel betreedt hij correct het speelveld. Beslissing?
a) Geen bestraffing gezien de time-out
b) Verwittiging voor A8
c) Verwittiging voor de teamverantwoordelijke van A
d) 2 minuten voor A8
253. Na het automatisch eindsignaal (einde van de wedstrijd) moet er nog een vrije worp uitgevoerd
worden. B9 werpt naar doel. Wanneer de bal zijn hand net verlaten heeft, fluit de tijdopnemer.
De bal gaat in het doel, de doelverdediger zou geen verhaal gehad hebben. De tijdopnemer
deelt de scheidsrechters mee dat de in het blok staande A7 voor de worpuitvoering gewisseld
werd. Juiste beslissing?
a) Tijdelijke uitsluiting voor A7
b) Diskwalificatie van A7
c) Doelpunt voor B
d) 7-meter worp voor B
e) Herhaling van de vrijworp met fluitsignaal
254. A9 weert een heupworp af met zijn onderbeen, zodanig echter dat de bal in zijn eigen doel
belandt. Het is de tweede poging om een worp met de voet af te weren. Beslissing?
a) Doelpunt voor B
b) Vrijworp voor B
c) Progressieve bestraffing van A9
255. Speler A4 heeft zich bezeerd. De scheidsrechters geven time-out en het teken om het
speeloppervlak te betreden; twee officials van A evenals de trainer van B, dewelke reeds
een gele kaart had gekregen, betreden het speelveld. Beslissing?
a) Geen tussenkomst
b) Voortzetting van het spel met voor B 6/1
c) Twee minuten voor de trainer van B
d) Diskwalificatie van de trainer van B
e) Voortzetting van het spel met voor B 5/1 gedurende twee minuten
256. De bal ligt in het doelgebied van team A. Op dat ogenblik fluit de tijdopnemer en verklaart
dat A5 een wisselfout veroorzaakt heeft. Juiste beslissing?
a) Uitworp
b) Tijdelijke uitsluiting voor A5
c) Vrije worp voor B aan de vrije worplijn
d) Vrije worp voor B aan de wisselzone van A
257. De scheidsrechters fluiten een loopfout tegen B21. Deze speler legt de bal neer aan de
doelgebiedlijn van A. Doelverdediger A16, ligt als gevolg van de voorafgaande afweeractie nog
op de grond, maar wil de vrije worp snel uitvoeren. Met één
arm steunt hij buiten het doelgebied, één voet bevindt zich in het doelgebied op de grond. In
deze houding past hij naar A3, die een tegenaanval start, die tot een doelpunt leidt. Juiste
beslissing?
a) Herhaling van de vrije worp met fluitsignaal
b) Doelpunt voor A
c) Vrijworp voor B wegens verkeerde uitvoering van de vrijworp
d) Time-out
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258. Doelverdediger B1 heeft zijn doelgebied verlaten. Hij springt op vanuit het speelveld en
vangt een bal,komende van een medespeler, in de lucht. Daarna komt hij met beide
voeten in zijn doelgebied terecht. Beslissing?
a) Verder spelen
b) Uitworp voor B
c) Vrijworp voor A
d) 7-meter worp voor A
e) Time-out
259. A2 staat gereed voor de uitvoering van een 7-meter worp. De veldscheidsrechter fluit
en A2 laat verbluft de bal op de grond vallen. B3 neemt hem onmiddellijk op en speelt
hem naar B2 die een doelpunt maakt. Beslissing?
a) Doelpunt voor B
b) Herhaling van de 7-meter worp
c) Vrijworp tegen A
d) Time-out
260. Welke van de volgende uitspraken met betrekking tot het waarschuwingsteken voor passief spel
(IHF-handgebaar Nr 18) zijn juist:
a) Wanneer een tendens tot passief spel onderkend wordt geeft eerst de veldscheidsrechter dit
aan met het IHF-handgebaar Nr 18. De doelscheidsrechter steekt dan, op dezelfde wijze, de
arm op.
b) Indien, na het tonen van het waarschuwingsteken, het aanvallende team een team-time-out
aanvraagt moet het waarschuwingsteken na het hernemen van het spel opnieuw getoond
worden.
c) Indien het team in balbezit na het tonen van het waarschuwingsteken geen duidelijke poging
onderneemt om tot een doelworp te komen fluit één van beide scheidsrechters voor passief
spel.
d) Na het tonen van het waarschuwingsteken dienen de scheidsrechters te oordelen of een
duidelijke tempowisseling of gerichte aanvalspogingen ondernomen worden, eerder dan
zich eenvoudig te focussen op het aantal balwisselingen.
261. A3 loopt bij een tegenaanval naar het doel van B. Tijdens zijn sprongworp weerklinkt
er een fluitsignaal vanuit de toeschouwers en verward speler A3 zodanig dat hij niet naar doel
werpt . In plaats hiervan komt de speler tot stilstand in het doelgebied terwijl hij nog steeds in
balbezit is. Beslissing?
a) Vrijworp voor B met fluitsignaal
b) 7-meter worp voor A
c) Vrijworp voor A met fluitsignaal
d) Uitworp voor B met fluitsignaal
e) Time-out, overleg met de tijdopnemer
262. Doelverdediger A13 wil een uitworp uitvoeren. Tegenspeler B3 betreedt voor de 2e maal bewust
het doelgebied en probeert zonder lichaamscontact deze uitworp te hinderen. Beslissing?
a) Vrijworp voor A
b) Uitworp met fluitsignaal
c) Geel voor B3
d) 2 minuten voor B3
e) Time-out
263. Na de beide verlengingen kent de wedstrijd nog altijd een gelijke stand zodat er volgens
de heersende reglementering 7-meter worpen dienen genomen te worden. A7 kreeg twee
minuten in de negende minuut van de tweede verlenging. Voor het nemen van de
7-meter worpen wordt hij door de ploegverantwoordelijke A als vijfde werper opgegeven.
Beslissing?
a) Speler kan deelnemen
b) Speler kan niet deelnemen
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264. B9 wordt wegens een grove spelregelovertreding tegen A9 (vrijworp voor A) gediskwalificeerd.
Voordat het spel opnieuw begint slaat hij de trainer van A in het gezicht. Beslissing?
a) Definitieve uitsluiting voor B9; team B speelt met 5+1 verder voor de rest van de speeltijd
b) Diskwalificatie + definitieve uitsluiting voor B9; team B speelt gedurende 2 minuten
met 4+1,daarna met 5+1
c) Diskwalificatie + diskwalificatie voor B9; team B speelt gedurende 4 minuten met één
speler minder
d) Diskwalificatie + 2 minuten voor B9; team B speelt gedurende 4 minuten met één speler minder
265. B8 krijgt 2 minuten na een time-out. Bij het verlaten van het terrein en voor het hernemen
van de wedstrijd gedraagt hij zich onsportief tegenover de scheidsrechter.
Beslissing?
a) 2 minuten + 2 minuten voor B8; team B speelt gedurende 2 minuten met 2 spelers minder
b) 2 minuten + 2 minuten voor B8; team B speelt gedurende 4 minuten met één speler minder
c) 2 minuten + diskwalificatie voor B8; team B speelt gedurende 2 minuten met 2 spelers minder
d) 2 minuten + diskwalificatie voor B8; team B speelt gedurende 4 minuten met één speler minder
266. Begin van de wedstrijd. Welke scheidsrechter wordt veldscheidsrechter en welke
doelscheidsrechter ?
a) De eerstgenoemde in de aanduiding wordt veldscheidsrechter
b) De eerstgenoemde in de aanduiding wordt doelscheidsrechter
c) De scheidsrechters doen een toss om te bepalen wie in welke positie begint
d) De scheidsrechters mogen dit vrij bepalen
267. B7, wiens medespeler in balbezit is, neemt zonder bal een positie in buiten het
speloppervlak. De scheidsrechters maken hem te vergeefs er op attent dat hij terug op het
speloppervlak moet komen. Juiste beslissing?
a) Verder laten spelen
b) Vrije worp voor het andere team
c) Progressieve bestraffing voor B7
d) Inworp voor A
268. In welke van de volgende gevallen moet op uitworp beslist worden?
a) Wanneer een speler van het aanvallende team met bal het doelgebied van de tegenstrever
raakt
b) Wanneer een speler van het aanvallende team zonder bal het doelgebied van de
tegenstrever raakt en daardoor een voordeel bereikt
c) Wanneer een speler de bal over de buitendoellijn van de tegenstrever werpt
d) Wanneer een speler met bal het eigen doelgebied raakt.
269. A is in tegenaanval bij een stand van 26-26. A5 staat klaar om naar doel te werpen, vrij aan de
doelgebiedlijn van B. Op dat ogenblik weerklinkt een fluitsignaal van de tijdopnemer om het
einde van de wedstrijd aan te geven. De scheidsrechters stellen vast dat er nog 20 sec. te
spelen zijn. Beslissing?
a) Vrijworp voor A aan de wedstrijdtafel
b) 7-meter worp voor A
c) Vermelding op het wedstrijdblad
d) Vrijworp voor A op de plaats waar de bal zich bij de onderbreking bevond
270. Waar mag een speler de beginworp uitvoeren?
a) Tot op 3 meter achter de middellijn op zijn eigen speelhelft
b) Tot op 3 meter over de middellijn op de speelhelft van de tegenstander
c) In het midden van het speelveld, met één voet op de middellijn en met een zijdelingse
tolerantie van 1,5 meter
d) Alleen precies in het midden van het speelveld, met één voet op de middellijn
271. B3 voert een doelworp zo ongelukkig uit dat de bal, zonder een andere speler te raken, in
het doelgebied liggen blijft. Op dat ogenblik vraagt de teamverantwoordelijke van B een TTO.
Juiste beslissing?
a) De tijdopnemer fluit, stopt gelijktijdig de chrono en wijst de scheidsrechters het TTO voor
team B aan
b) De tijdopnemer geeft de teamverantwoordelijke van B de groene kaart terug
c) Spelherneming met vrije worp voor team B
d) Uitworp voor team A
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272. Team A neemt zeer veel tijd om de beginworp uit te voeren. Het team werd reeds eerder
voor dezelfde taktische vertraging vermaand. Juiste beslissing?
a) Verder laten spelen
b) Time-out, beginworp influiten
c) Time-out, beginworp influiten, onmiddellijk handgebaar nr 18
d) Beginworp influiten, onmiddellijk handgebaar nr 18
e) Progressieve bestraffing van de teamverantwoordelijke
273. A4 raakt de in het doelgebied van de tegenstrever rollende bal. Onmiddellijk daarna wordt
B6 tegen de grond geduwd. Juiste beslissing?
a) Progressieve bestraffing van B6
b) Vrije worp voor team A
c) Uitworp voor team B
d) Vrije worp voor team B
274. Welke beweringen omtrent de beginworp zijn fout?
a) De beginworp moet binnen 3 seconden na het fluitsignaal worden uitgevoerd vanuit het
middelpunt van het speelveld in de richting van de tegenstander.
b) De beginworp kan niet onmiddellijk tot een doelpunt bij de tegenstander leiden.
c) Bij de uitvoering van een beginworp dient een verkeerde opstelling van de tegenstander
niet verbeterd te worden indien het team dat de beginworp neemt hierdoor geen nadeel
ondervindt.
d) De medespelers mogen de middellijn niet overschrijden vooraleer de worp uitgevoerd is.
275. De scheidsrechters geven het teken om het speelveld te betreden omdat een speler van team A
gekwetst is. Wie mag dan het speelveld betreden?
a) Twee officials van team A en niemand anders
b) Twee officials van team A en team B
c) Twee personen (officials of spelers) van team A
d) Twee personen (officials of spelers) van beide teams
e) De dokter van team A wanneer hij geen deel uitmaakt van de vier officials
276. Welke beweringen betreffende de uitworp zijn juist?
a) De spelers van de andere ploeg moeten zich buiten de vrije worplijn bevinden tot de bal in
het spel is.
b) De spelers van de andere ploeg moeten zich bevinden buiten de doelgebiedlijn, op 3 meter van de
plaats van uitvoering, vanwaar de doelverdediger de uitworp uitvoert.
c) Het is de spelers van de andere ploeg toegestaan de bal aan te raken voordat deze de
doelgebiedlijn overschreden heeft.
d) De doelverdediger kan bij een uitworp geen doelpunt in eigen doel veroorzaken.
e) De doelverdediger kan bij een uitworp geen doelpunt in het doel van de tegenstander maken.
f) De doelverdediger mag bij de uitvoering van de uitworp de doelgebiedlijn niet betreden.
277. Een speler springt op aan het doelgebied van de tegenstander. Hij heeft de bal en zijn lichaam
onder controle en bevindt zich in een goede positie voor een doelworp. Hij maakt aanstalten om
te werpen doch doet dit niet en speelt de bal terug naar een medespeler. Beslissing?
a) Waarschuwingsteken voor passief spel
b) Dadelijk vrijworp wegens passief spel
c) Dadelijk vrijworp wegens onsportieve houding
d) Progressieve bestraffing
278. De uitvoerder van de beginworp mag volgende posities innemen:
a) Minstens met een voet op de middenlijn
b) De andere voet aan de overzijde van de middenlijn (in de speelhelt van de tegenstrever)
c) De andere voet voor de middenlijn (in de eigen speelhelt )
d) De andere voet eveneens op de middenlijn
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279. Eén der officials van A heeft reeds geel gekregen voor protest. Nadien betreedt een official van A
het speelveld zonder toelating, doch zijn gedrag is niet onsportief. Welk is de juiste bestraffing?
a) Geel
b) 2 minuten voor de betrokken official; hij moet de bank voor 2 minuten verlaten
c) Diskwalificatie
d) 2 minuten voor de betrokken official en zijn team speelt gedurende 2 minuten met één speler
minder
280. A7 zit wegens onsportief gedrag een 2-minuten straf uit. Het is zijn eerste uitsluiting. Nadat het
spel hernomen werd maakt hij van op de bank met hevige gebaren duidelijk dat hij het niet eens
is met de beslissing van de scheidsrechter. Hoe moet dit bestraft worden?
a) Diskwalificatie
b) Er moet 2 minuten gegeven worden; A7 moet gedurende 4 minuten op de bank blijven
c) A7 krijgt 2 minuten die dadelijk ingaan; daardoor moet zijn team op het speelveld met één
speler verminderd worden
d) Geel, aangezien de progressieve bestraffing op de bank niets te zien heeft met de
progressieve bestraffing op het speelveld
281. In welke situatie is een time-out niet verplicht?
a) De bal vliegt ver buiten het speelveld
b) Wanneer de tijdwaarnemer fluit
c) Een speler lijkt gekwetst te zijn
d) Wanneer de scheidsrechters na een beslissing elk een andere richting aangeven voor het
hernemen van het spel
282. De doelverdediger van A werpt de bal naar A8 dewelke zich alleen met doelverdediger B aan het
doelgebied van B bevindt. Juist voordat de bal A8 bereikt fluit de tijdwaarnemer omdat de trainer
van A op dat ongelukkige moment een team time-out aanvroeg. Hoe moet het spel verder gezet
worden?
a) Vrije worp voor A buiten het doelgebied van A
b) Vrije worp voor A aan de wisselzone van A
c) 7-meter worp voor A
d) Vrije worp voor A aan de vrije worplijn van B
283. De scheidsrechters hebben besloten om de reservebal in het spel te brengen. Wanneer moet de
wedstrijdbal weer gebruikt worden?
a) Bij de volgende spelonderbreking
b) Hij kan niet opnieuw gebruikt worden, behalve wanneer het onmogelijk zou zijn om met de
reservebal verder te spelen
c) Wanneer de scheidsrechters het aangewezen vinden dat hij weer gebruikt wordt
d) Wanneer één der teams dit wenst
284. Team A zet een aanval op. B4 staat aan de doelgebiedlijn. De bal vliegt in de lucht. B4 raakt hem
aan en doet hem afwijken naar zijn doelgebied. De bal wordt aangeraakt door de
doelverdediger en gaat nadien over de buitendoellijn. Beslissing?
a) Inworp voor A
b) Vrije worp voor A
c) 7-meter worp voor A
d) Uitworp voor B
e) Progressieve bestraffing voor B4
285. A6 wordt onreglementair door B3 geduwd; daarna spuwt A6 demonstratief op de grond voor B3.
Hoe moet A6 bestraft worden?
a) Progressieve bestraffing
b) Altijd met 2 minuten
c) Diskwalificatie
d) Definitieve uitsluiting
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286. Welke van de volgende beweringen omtrent het juiste gebruik van het waarschuwingsteken voor
passief spel is/zijn juist?
a) Alleen de veldscheidsrechter kan als eerste dit waarschuwingsteken geven
b) Wanneer dit waarschuwingsteken tijdens een aanval voor de eerste maal getoond werd moet
de arm na ongeveer 10 seconden omlaag gebracht worden
c) Dit waarschuwingsteken moet als informatie na de eerste onderbreking herhaald worden
indien het voor de onderbreking reeds getoond werd
d) Dit handgebaar eindigt altijd wanneer een verdediger progressieve bestraft wordt.
287. Bij een contact tussen twee spelers fluiten beide scheidsrechters. De veldscheidsrechter geeft een
aanvallende fout doch de doelscheidsrechter geeft een fout van de verdediger aan. Wat moet u
beslissen?
a) De beslissing van de doelscheidsrechter is bindend
b) De beslissing van de veldscheidsrechter is bindend
c) De scheidsrechters overleggen en treffen een gezamelijke beslissing
d) Time-out is verplicht
e) Time-out is noodzakelijk wanneer de gezamenlijke beslissing in het nadeel van het
aanvallende team is
288. In welk van de onderstaande gevallen moet een team gedurende 4 minuten met een speler
minder spelen?
a) Een speler word gediskwalificeerd; bij het verlaten van het speelveld protesteert hij op een
wijze die 2 minuten rechtvaardigt
b) Een speler heeft net 2 minuten gekregen; bij het verlaten van het speelveld beledigt hij e
scheidsrechter en wordt gediskwalificeerd.
c) Een speler heeft net 2 minuten gekregen wegens onsportief gedrag tegenover een
tegenspeler; terwijl hij nog op het speelveld is slaat hij deze tegenspeler in het gezicht waarop
de scheidsrechters hem definitief uitsluiten.
d) Een speler heeft 2 minuten gekregen wegens onsportief gedrag; nadat hij de zijlijn reeds
overschreden had komt hij terug op het speelveld en protesteert; de scheidsrechters geven
hem een bijkomende 2 minuten.
e) Een speler word definitief uitgesloten omdat hij gespuwd had naar een tegenstander; bij het
verlaten van het speelveld geeft hij de scheidsrechter een duw.
f) Een speler wordt wegens een grove spelregelovertreding gediskwalificeerd; na het verlaten
van het spelveld en voor de spelherneming beledigt hij de scheidsrechter.
289. Welke van de volgende handelingen is/zijn niet toegelaten bij een time-out, gegeven voor een
kwetsuur en waarbij de scheidsrechters aan team A de toelating gegeven hebben om het
speelveld te betreden ?
a) De spelers van B houden zich op in de nabijheid van de zijlijn om instructies van hun trainer
te krijgen.
b) Spelers van A wisselen buiten de wisselzone.
c) Eén der officials van A, die op het speelveld is, verwijdert zich ver van de gekwetste speler
om aanwijzingen te geven aan de andere spelers van zijn team.
290. De bal ligt juist buiten het doelgebied van A. Doelverdediger A1 staat in zijn doelgebied en raapt
de bal op om te verhinderen dat een tegenspeler hem zou bemachtigen. Beslissing?
a) Vrije worp voor B
b) 7-meter worp voor B
c) Progressieve bestraffing van A1
d) Geen tussenkomst van de scheidsrechters omdat dit toegelaten is
291. De doelverdediger van A heeft de bal gestopt en heeft hem onder controle in zijn doelgebied. Hij
heeft de bal nog in zijn handen wanneer de tijdwaarnemer fluit wegens een wisselfout van team
A. Beslissing ?
a) Vrijworp voor B aan de wisselzone van A
b) Time-out
c) Uitworp voor A
d) 2 minuten voor een speler van A
e) Vrijworp voor B aan de vrije worplijn van A
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292. Welke van de volgende beweringen met betrekking tot passief spel zijn correct?
a) Er zouden niet meer dan 5 seconden mogen verlopen tussen de opbouwfase en de
doelpoging.
b) De scheidsrechters moeten aandachtig zijn voor het langzame en tijdrovende wisselen van
spelers na de beginworp.
c) De scheidsrechters moeten waarnemen of het team het tempo opdrijft ofwel gedurende de
opbouwfase probeert zich een ruimtelijk voordeel te verschaffen.
d) De scheidsrechters moeten opmerkzaam zijn voor passief spel van zodra het team, dat in
balbezit is, de opbouw begint vanuit zijn eigen speelhelft
e) Een team dat een poging tot tegenaanval heeft ondernomen moet de mogelijkheid krijgen om
te wisselen wanneer het overgaat van deze tegenaanval naar een normale opbouwfase.
293. Wanneer begint het spel?
a) Met het fluitsignaal van de eerst vermelde scheidsrechter
b) Wanneer de bal de hand van de werper verlaten heeft
c) Wanneer de tijdwaarnemer de chrono start of de muurklok begint te lopen
d) Met het fluitsignaal voor de beginworp door de veldscheidsrechter
294. Doelverdediger A12 springt buiten zijn doelgebied en van op het speelveld omhoog, vangt een
bal komende van zijn medespeler A4 in de lucht op en werpt hem over de eigen buitendoellijn.
Dan belandt hij in zijn doelgebied. Beslissing?
a) Uitworp voor A
b) Inworp voor de tegenpartij
c) Vrijworp voor de tegenpartij
d) Geel voor A12
295. Welke van de volgende uitspraken met betrekking tot de uitvoering van een 7m is/zijn van
toepassing?
a) De uitvoerende speler mag tot één meter achter de 7m-lijn staan
b) Wanneer het verdedigende team de doelverdediger wisselt, moeten de scheidsrechters een
time-out geven
c) Wanneer de doelverdediger bij de verdedigende actie de 4m-lijn overschrijdt, moet hij bij
herhaling persoonlijk bestraft worden.
d) De spelers van het verdedigende team moeten steeds 3 meter van de uitvoerende speler
verwijderd zijn
296. Wat vermelde de spelregels met betrekking tot de taakverdeling tussen tijdwaarnemer en
secretaris:
a) De controle op het betreden en het verlaten van het speelveld door de wisselspelers is
voorbehouden aan de tijdwaarnemer.
b) In het algemeen, zou enkel de tijdopnemer het spel moeten onderbreken, wanneer dit
noodzakelijk is.
c) Wanneer de secretaris vaststelt dat een uitgesloten speler te vroeg het speelveld betreedt
moet hij fluiten.
d) Wanneer er geen muurklok beschikbaar is houdt de tijdwaarnemer beide teams op de hoogte
omtrent de gespeelde of nog te spelen tijd.
297. Hoe groot is de afstand tussen de wisselbank en de middellijn?
a) 1 meter
b) 2 meter
c) 3 meter
d) 3,5 meter
298. Wanneer is een time-out verplicht?
a) Wanneer 2 minuten gegeven wordt aan een official
b) Wanneer een speler voor de derde maal 2 minuten krijgt
c) Na herhaaldelijk onsportief gedrag
d) Voor noodzakelijk overleg met de collega
e) Na grof onsportief gedrag
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299. A3 werpt naar het doel van B en treft de paal. De bal rolt uit het doelgebied. Aan de vrije worplijn
duiken A3 en B4 naar de bal zonder elkaar in gevaar te brengen. B4 kan de bal naar B6 duwen
die een tegenaanval opzet en een doelpunt scoort. Beslissing?
a) Geel
b) Doelpunt voor B
c) Vrijworp voor A of B naargelang de situatie
d) Uitworp
300. A5 krijgt 2 minuten uitsluiting op 7:00. Voor de herneming protesteert hij en krijgt daarvoor
opnieuw 2 minuten. Juist één minuut later loopt hij op het speelveld waarop de tijdwaarnemer
fluit. Ingevolge een nieuwe uitsluiting van 2 minuten dient hij gediskwalificeerd te worden. Als
gevolg hierop beledigt hij de scheidsrechter. Beslissing?
a) A van 7de tot 8ste minuut met 5/1, van 8ste tot 10de met 4/1 en van 10de tot 11de met 5/1
b) A van 7de tot 8ste minuut met 5/1, van 8ste tot 11de met 4/1 en van 11de tot 12de met 5/1
c) A van 7de tot 8ste minuut met 4/1, van 8ste tot 10de met 3/1 en van 10de tot 11de met 4/1
d) A van 7de tot 8ste minuut met 4/1, van 8ste tot 10de met 2/1 en van 10de tot 11de met 4/1
301. A5 springt vanuit de rechterhoek in het doelgebied en botst daarbij op B11, die ongeveer 50 cm
achter de doelgebiedlijn (in het doelgebied) op hem wacht en de armen gestrekt naar boven houdt.
Dit is de derde maal in die wedstrijd dat B11 dit doet. Beslissing?
a) 7-meter worp voor A
b) Aanvallende fout
c) 2 minuten voor B11
d) Geel voor B11
302. Wanneer moet de tijdopnemer/wedstrijdsecretaris de scheidsrechters informeren over een
inbreuk op het wisselzone reglement die niet door de scheidsrechters werd opgemerkt:
a) direct of
b) bij de eerstvolgende spelonderbreking hierop gewezen worden
303. Na het afweren door de doelverdediger A rolt de bal langs de zijlijn aan de wisselbank
van A voorbij. A5, die op de bank zit, houdt zijn voet op het speelveld en houdt hiermee
de bal tegen zodat A4 de bal nog voor de zijlijn kan opnemen. Beslissing?
a) Vrijworp voor B
b) 2 minuten voor A5
c) Diskwalificatie voor A5
d) Een medespeler van A5 moet van het speelveld
e) 7-meter voor B
304. A10 probeert A8, die aan de rand van het doelgebied staat, aan te spelen. Verdediger B10, die
voor A8 staat, staat stil en krijgt de bal op zijn voet. Beslissing?
a) Vrijworp voor A
b) Verder spelen
c) Er moet beslist worden wie in balbezit komt
305. Stand 30-30 kort 4 seconden voor wedstrijdeinde. De bezoekende ploeg A komt op 30-31. De
thuisploeg B wil een snelle beginworp uitvoeren. De uitvoerder B10 staat met één voet voor en
met de andere achter de middellijn. Zonder fluitsignaal werpt B10 de bal en scoort een doelpunt
waardoor de stand op 31-31 komt. Het automatisch eindsignaal weerklinkt. Beslissing?
a) Doelpunt voor B
b) Corrigeren van de beginworp
c) Resultaat van de worp afwachten
d) Time-out
e) Einde van het spel, geen doelpunt
306. Team A is in balbezit aan de vrije worplijn van B. De trainer van B protesteert op zo danige wijze
dat de scheidsrechter het spel onderbreken. Hoe en waar gaat het spel verder?
a) Progressieve bestraffing van de trainer van B
b) Vrijworp voor A aan de wisselzone van B
c) Vrijworp voor A aan de vrije worplijn van B
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307. Vrijworp voor A aan de vrije worplijn van B. A7 voert de vrijworp uit terwijl hij, zoals zijn
medespelers, correct voor de vrije worplijn staat. De vrije worp wordt, zonder fluitsignaal, snel
uitgevoerd. Vooraleer de bal echter de hand van de uitvoerder verlaten heeft overschrijden A9
en A12 de vrije worplijn in de richting van het doel van de tegenstander. Beslissing?
a) Vrijworp voor B
b) Corrigeren
c) Vrijworp voor A met fluitsignaal
d) Vrijworp voor B en waarschuwing voor A9 of A12
308. Met welke van de volgende worpen kan men niet in eigen doel scoren ?
a) Uitworp
b) Vrijworp
c) Inworp
d) Beginworp
309. Op het ogenblik dat A6 bij een tegenaanval, een vrije doelkans heeft, valt de verlichting in
de sporthal uit. Welke van de volgende uitspraken is/zijn van toepassing?
a) De scheidsrechters wachten eerst de vrije doelkans af
b) De scheidsrechters onderbreken onmiddellijk het spel met een time-out
c) Zodra de verlichting weer werkt, wordt het spel hernomen met een vrije worp voor team A
d) Zodra de verlichting weer werkt, wordt het spel hernomen met een 7m-worp voor team A
310. Wanneer de officiële waarnemer, wegens een inbreuk van team A, de onmiddellijke
onderbreking van het spel nodig acht, wordt daarna het spel hernomen met balbezit voor team
B.
a) Ja
b) Neen
311. De trainer van A heeft reeds geel en 2 minuten gekregen. Doordat zijn team slechts 10 spelers
had ingeschreven op het wedstrijdblad laat hij zich als speler bijvoegen. Kort na het betreden
van het speelveld protesteert hij opnieuw tegen een beslissing van de scheidsrechters. De
spelers van A hadden nog geen progressieve bestraffing gehad. Beslissing?
a) Geel
b) 2 minuten
c) Diskwalificatie
312. A4 weert een worp van B11 af. De bal raakt de zoldering boven het doelgebied. Een ogenblik
later legt de trainer van team B de groene kaart op de wedstrijdtafel voor de tijdwaarnemer.
Beslissing?
a) Team B bekomt onmiddellijk een team time-out
b) Team B bekomt geen team time-out omdat de bal de zoldering boven het doelgebied geraakt
heeft
c) Team B bekomt geen team time-out omdat team A de bal weer in het spel brengt
d) Team B bekomt een team time-out nadat de bal weer in het spel gebracht is
313. Team A is in balbezit en vraagt een team time-out aan. Door het lawaai horen de scheidsrechters
het fluitsignaal van de tijdwaarnemer niet. Pas na 10 seconden, team B is ondertussen in
balbezit, horen de scheidsrechters het fluitsignaal en geven time-out. Beslissing?
a) Team time-out wordt gegeven
b) Het spel wordt verder gezet met een vrijworp voor B
c) Team time-out wordt niet gehandhaafd
d) Het spel wordt verder gezet met een vrijworp voor A
314. De teamverantwoordelijke A heeft reeds op de wisselbank geel gekregen. Hij verlaat de
wisselzone en neemt plaats op de tribune. Van daar protesteert hij verder tegen de beslissingen
van de scheidsrechters. Beslissing?
a) Geen beslissing mogelijk
b) 2 minuten
c) Diskwalificatie
d) Vermelding op het wedstrijdblad
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315. A9 werpt naar het doel van B. Doelverdediger B1 weert de bal af en de bal rolt richting speelveld
waar een speler van team A gereed staat om hem aan te nemen. Doordat de doelverdediger
zich bij het afweren gekwetst had onderbreken de scheidsrechters het spel op het ogenblik dat
de bal nog in het doelgebied rolt richting speelveld. Beslissing?
a) Vrijworp voor A
b) Uitworp voor B
c) Vrijworp voor B
316. Speler B4 staat correct klaar voor de uitvoering van een inworp. Omdat hij niet direct een
aanspeelbare medespeler ziet, tipt hij éénmaal in het speelveld. Juiste beslissing?
a) Vrije worp voor team A zonder fluitsignaal
b) Inworp voor team A met fluitsignaal
c) Hernemen van de inworp voor team B met fluitsignaal
d) Vrije worp voor team B met fluitsignaal
317. Onmiddellijk voor het einde van de eerste speelhelft begaat A7 een gewelddaad tegen B5 die
hierdoor een open doelkans ontnomen wordt. Voor dat de scheidsrechters kunnen fluiten
weerklinkt het automatisch eindsignaal. Juiste beslissing?
a) De eerste speelhelft is voorbij; geen bestraffing meer
b) Definitieve uitsluiting voor A7
c) Diskwalificatie voor A7
d) 7-meter worp voor B
e) Vrijworp voor B
318. De bal rolt in het doelgebied van team A. Op dat ogenblik fluit de tijdopnemer en verklaart
dat A5 een wisselfout veroorzaakt heeft. Juiste beslissing?
a) Uitworp
b) Tijdelijke uitsluiting voor A5
c) Vrije worp voor B aan de vrije worplijn
d) Vrije worp voor B aan de wisselzone van A
319. Verwittiging voor B6. Bij het fluitsignaal voor de daaropvolgende vrijworp voor team A verliest de
veldscheidsrechter speler A11, die zich tussen de vrije worpplijn en de doelgebiedlijn ophoudt,
uit het oog. A11 kan de hem toegespeelde bal aannemen en heeft een open doelkans. De
doelscheidsrechter had de situatie wel goed gezien. Beslissing?
a) Verder spelen
b) Herhaling van de vrijworp na correctie en fluitsignaal
c) De doelscheidsrechter beslist tot vrijworp tegen team A
d) De doelscheidsrechter geeft A11 een verwittiging
e) Time-out
320. Bij een aanval wordt A6, die in balbezit is, aan de vrije worplijn van de tegenpartij door een grove
spelregelovertreding van B5 ten val gebracht. Gelijktijdig staat B8 aan de doelgebiedlijn tussen
A6 en zijn eigen doel. Juiste beslissing?
a) Vrijworp voor A
b) Diskwalificatie voor B5
c) 2 minuten voor B5
d) 7-meter worp voor A
321. A5 kan een naar hem toe gespeelde bal niet aannemen. Hij loopt de bal achterna en kan hem
tegenhouden voordat hij zelf aansluitend over de zijlijn gaat. Juiste beslissing?
a) Laten verder spelen
b) Vrijworp voor B
c) Inworp voor B
322. Na het fluitsignaal voor de rustpauze moet nog een vrije worp uitgevoerd worden. Welke spelers
mogen nog gewisseld worden?
a) Alle spelers van beide teams
b) Alleen spelers van het verdedigende team
c) Alleen spelers van het aanvallende team
d) Enkel één enkele speler van het werpende team
323. Wat is geldig met betrekking tot de positie van de speler bij de uitvoering van een vrije worp na het
fluitsignaal?
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a) Alle medespelers van de werper moeten zich buiten de vrije worplijn van de tegenstrevers
bevinden
b) Alle medespelers van de werper moeten zich op de eigen speelhelft ophouden
c) De tegenstrevers moeten minstens 3 meter van de werper verwijderd zijn, of aan de
doelgebiedlijn staan.
d) Alle medespelers moeten minstens 3 meter van de werper staan
e) Alle medespelers mogen bij de werper aan de vrij worplijn van de tegenstrevers staan
324. A7 past de bal naar A8. Op dat ogenblik geeft de tijdopnemer het fluitsignaal voor een TTO voor team A.
De scheidsrechters en de spelers horen dit signaal niet en A8 speelt de bal naar hoekspeler A10. Deze
heeft een vrije doelkans, wordt echter door B5 tegen de spelregels in gehinderd. De scheidsrechters
beslissen op 7m-worp en een tijdelijke uitsluiting voor B5. Nu pas merken de scheidsrechters op, dat de
tijdopnemer het signaal voor de TTO gegeven hadden. Juiste beslissing?
a) 7m-worp voor A
b) Tijdelijke uitsluiting voor B5
c) TTO voor A
d) Uitworp voor B
e) Beginworp
f) Spelhervatting met vrije worp voor A op de plaats waarop zich A7 bevond op het ogenblik van de
onderbreking (door de tijdopnemer)
325. Team A krijgt een vrije worp die door A9 zeer snel (zonder fluitsignaal) in sprong wordt uitgevoerd. De
bal komt bij A4 die zich volledig vrij voor het doel van B bevindt. Juiste beslissing?
a) Verder laten spelen
b) Vrije worp tegen A
c) Correctie van de vrije worp voor A met fluitsignaal
326. Team A krijgt een vrije worp die A5 zeer snel (zonder fluitsignaal) in snelle loop uitvoert. De bal zou bij
A4 moeten terechtkomen, maar wordt onmiddellijk onderschept door B3, die zich nu volledig vrij voor
het doel van A bevindt. Juiste beslissing?
a) Verder laten spelen
b) Correctie van de vrije worp met fluitsignaal
c) Correctie van de vrije worp en progressieve bestraffing voor B3
327. B4 klemt cirkelspeler A8 heftig. De doelscheidsrechter fluit en ziet op dat ogenblik duidelijk dat A8 een
navelpiercing heeft. Juiste beslissing?
a) A8 moet het speloppervlak verlaten, de piercing verwijderen of afplakken
b) Vrije worp voor B
c) Vrije worp voor A
d) Progressieve bestraffing voor B4
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