Een speler breekt een snaar tijdens een rally en zijn trillingsdemper valt daardoor uit het racket. De speler
stopt de rally en claimt een let omdat hij gehinderd werd door de vallende trillingsdemper. Het is de eerste
keer dat dit gebeurt tijdens de wedstrijd. De scheidsrechter besluit
a.

Het punt over te spelen.

b.

Het punt toe te kennen aan de tegenstander.

•

In een damesenkelspel slaat de serveerster een eerste service tegen de netband. De bal stuitert op het net,
daarna op het enkelspelpaatje, en landt dan in het juiste vak. De scheidsrechter roept het volgende af:
a. “Fout”.

b. “Net. Let eerste service.”

Tijdens een rally slaat speler A een bal hard recht door. Hij denkt dat hij een winnende slag heeft geslagen en
roept hard “Vamos!”. Speler B kan echter bij de bal en slaat een hoge bal terug. Het is de eerste keer dat dit
gebeurt in de wedstrijd. Wat doe je als SR?

a. Niets. Je laat het punt doorspelen.
b. Je stopt het spel en laat een let, eerste service spelen wegens onopzettelijk hinderen.
c. Je stopt het spel en kent het punt aan speler B toe wegens opzettelijk hinderen.

Een speelster ondergaat een blessurebehandeling aan haar voet. Daarvoor heeft ze haar schoen en haar sok
uit gedaan. Wat is de juiste procedure na afloop van de 3 minuten behandeling?
a. De speelster moet binnen 30 seconden klaar staan om de wedstrijd te hervatten. Als ze niet op tijd
klaar is, krijgt ze een tijdsovertreding
b. De speelster moet binnen 30 seconden klaar staan om de wedstrijd te hervatten. Als ze niet op tijd
klaar is, krijgt ze een gedragsovertreding
c. De speelster krijgt redelijke tijd om haar schoen en sok aan te trekken. Daarna moet ze binnen 30
seconden klaar staan om de wedstrijd te hervatten. Als ze niet op tijd klaar is, krijgt ze een
gedragsovertreding

De finale herendubbel (spelers A+B tegen C+D) van een categorie 1 toernooi moet worden onderbroken
vanwege regen. Als alle spelers weer op de baan staan voor de hervatting, vraagt speler A of hij nog even
naar het toilet mag. Wat doet de scheidsrechter als hij weet dat speler B voor de onderbreking al een keer
naar het toilet is geweest?
a. Speler A mag; dit telt als de tweede toiletpauze
b. Speler A mag niet, het team is al een keer geweest
c. Speler A mag; dit telt niet als toiletpauze want het inspelen was nog niet begonnen na de regenpauze.
d. Speler A mag niet, want het mag alleen tijdens een setbreak.

Een wedstrijd in het damesenkelspel wordt gespeeld zonder scheidsrechter. Je wordt als
toezichthouder bij de baan geroepen voor een situatie die je niet zelf hebt waargenomen. Speler A
sloeg een bal die in de buurt van de baseline kwam. Speler A claimt dat de bal de voet van speler B
raakte voordat hij achter de baseline de grond raakte. Speler B zegt dat de bal gewoon uit was en zijn
voet helemaal niet raakte. Wat beslis je als toezichthouder?
a. Punt voor speler B; hij is verantwoordelijk voor calls aan zijn kant van het net.
b. Punt voor speler A; een bal die een speler rechtstreeks raakt is punt voor degene die hem sloeg.
c. Let 1e service, de spelers zijn het niet eens over de feiten en er is in dit geval geen manier om
die feiten te achterhalen.

Een dubbelspel wordt gespeeld volgens het ‘No Ad’ systeem. Het is 40 gelijk; de ontvangers kiezen om
aan de voordeelkant te ontvangen. Tijdens de rally rolt een bal over en het punt moet worden
overgespeeld. Wat is juist?
a. Ontvangers mogen opnieuw kiezen van welke kant ze willen ontvangen
b. Er moet opnieuw van de voordeelkant geserveerd worden

Speler A was als ontvanger een keer te laat klaar en heeft daarvoor een tijdsovertreding, waarschuwing
gekregen. Nu is hij als serveerder opnieuw te laat. Wat besluit de scheidsrechter?
a. Opnieuw een tijdsovertreding, waarschuwing, nu als serveerder
b. Een tijdsovertreding puntverlies
c. Een tijdsovertreding ‘verlies van service’, tweede service

Je bent scheidsrechter bij een damesdubbelspel. Na een eerste service slaat de ontvanger de bal terug
en loopt dan zoekend naar de servicelijn en doet geen poging meer aan het spel deel te nemen. De
tegenstanders volleren de bal, die de partner van de ontvanger tevergeefs probeert terug te slaan. De
ontvanger roept dan luidkeels “de service was uit!’ en omcirkelt een afdruk. Wat doe je?

a. Je gaat kijken bij de afdruk, de ontvanger is immers direct gestopt met spelen. Als de bal uit is,
dan een tweede service
b. Je gaat niet kijken, want het spel is doorgegaan. Punt voor de serveerder.

Je wordt als toezichthouder bij de baan geroepen omdat de spelers het niet eens zijn over de stand.
Speler A zegt dat het spel is, speler B zegt 15-40. Na enig doorvragen kom je tot de conclusie dat ze
het niet eens zijn over wie het eerste punt heeft gewonnen. Ze wijzen wel beiden naar de afdruk van dat
punt. Wat doe je?

a. Je laat verder spelen op de stand waarover beide spelers het eens waren (0-40) zonder de
afdruk te checken.
b. Je checkt de afdruk en besluit dan op welke stand verder te spelen.

Je bent Hoofdscheidsrechter bij de Eredivisie Heren tussen Leimonias en Heerhugowaard. Op de stand
4-4 in de laatste set word je naar de baan geroepen voor de volgende situatie: volgens de
scheidsrechter heeft de speler doorgespeeld, maar volgens de speler stopte hij direct het spel na een
return op een voor hem foutieve eerste service. De scheidsrechter wil niet naar de afdruk gaan kijken
omdat er immers is doorgespeeld. Wat doe je?
a. je geeft de scheidsrechter opdracht om de afdruk te gaan bekijken
b. omdat je het niet hebt gezien en het een interpretatie is van de scheidsrechter laat je de
scheidsrechter niet kijken

In de eredivisie is de stand 2-2 na de eerste enkelpartijen. Je hebt met beide coaches afgesproken dat
beide dubbelspelen om 16.00 uur gaan aanvangen. Om 15.32 uur komt één van de coaches naar je toe
met het verzoek om de opstelling van de eerste dubbel te wijzigen. Wat doe je?
a. je gaat akkoord omdat er tot een kwartier voor aanvang van de dubbels gewijzigd mag worden
b. je geeft aan dat de coach te laat is

Tijdens de 2e Herenenkel bij een ontmoeting in de Eredivisie gemengd is een speler geblesseerd
geraakt. Voor de Herendubbel wil de coach een andere speler opstellen. De coach van de tegenpartij is
akkoord. Echter, op het wedstrijdformulier staan maar twee heren ingevuld. Wat doe je?
a. je zegt dat deze speler niet mag spelen omdat hij niet op het wedstrijdformulier staat
b. je laat deze speler wel spelen omdat de coach van de andere partij akkoord is

Op een NRT wordt een hele spannende halve finale gespeeld. Het is een hele sportieve wedstrijd, maar
op de stand 5-5 in de laatste set slaat speler A uit woede een bal ver en hoog de baan uit. De
scheidsrechter doet niets. Wat doe je als hoofdscheidsrechter?
a. je doet niets
b. voor nu doe je niets, maar je bespreekt het na de wedstrijd met de scheidsrechter
c. je grijpt direct in en laat de scheidsrechter hiervoor een waarschuwing geven

Na afloop van de wedstrijd in vraag 4 bespreek je het incident met betrekking tot het misbruik van de
bal. De scheidsrechter is van mening dat het invullen van een SPS formulier niet nodig is omdat er
slechts één keer iets is gebeurd in een lange en spannende wedstrijd. Wat is hierop je reactie?
a. je bent het met de scheidsrechter eens en vult geen SPS formulier in
b. je bent het met scheidsrechters eens, maar omdat er is afgesproken dat alle overtredingen
worden geregistreerd moet ook voor deze situatie een SPS formulier worden ingevuld.
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