
 

 
 

KNLTB Open Boek Test 2022 -  
Extra vragen voor HS 
 

Vraag 1: HS 

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. 
 
Vraag 2: HS 
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. 
 
Vraag 3: HS 
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. 

 
Vraag 4: HS 
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. 

 
Vraag 5: HS 
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 de scheidsrechters eens, maar omdat er is afgesproken dat alle 

overtredingen worden geregistreerd ook voor deze situatie een SPS formulier moet 
worden ingevuld. 

 
 
 


