Open Boek Test KNLTB 2020
1.

Er wordt een herendubbelspel gespeeld tijdens een provinciewedstrijd. Speler A slaat
een tweede service. Deze raakt de netband en direct daarna de partner van de
ontvanger. Wat is de juiste beslissing?

A.

Punt voor de serveerder.

B.

Let.

C.

Punt voor de ontvanger.

D.

Servicelet.

2.

Er wordt een damesenkelspel gespeeld. Er wordt gespeeld om twee gewonnen tiebreaksets. De ballenwissel is vastgesteld op 11/13. Speelster A heeft de eerste set
gewonnen met 7-5. Speelster B heeft de tweede set gewonnen met 7-6 (3). In de
derde set is de stand 2-0. Alle ballenwissels zijn op tijd uitgevoerd. Wanneer heeft de
laatste ballenwissel plaatsgevonden?

A.

In de eerste set, op de stand 6-5.

B.

Na 12 gespeelde spellen in de tweede set.

C.

Direct na de tweede set.

D.

Na het eerste spel in de derde set.

E.

De ballenwissel moet nu plaatsvinden.

3.

We spelen een herenenkelspel tijdens een Nationaal ranglijsttoernooi. Na een
gespeeld punt is de stand in het spel 40-30. De serveerder heeft nu maximaal 20
seconden om de bal weer in het spel te brengen.

A.

Juist.

B.

Onjuist.

4.

5.

Er wordt een damesenkelspel gespeeld tijdens een (niet-professioneel) toernooi.
Beide speelsters betreden de baan met een gevulde tennistas inclusief vier rackets.
Speelster A slaat reeds tijdens het inspelen een bespanning stuk. Helaas sneuvelen
gedurende de wedstrijd ook de bespanningen van haar tweede en derde racket.
Op de stand 1-2, 30-40 in de derde set slaat zij, tijdens haar eigen service, ook de
bespanning van haar laatste racket stuk en komt ze op een achterstand van 1-3. Jij
bent de scheidsrechter en de speelster vertelt jou dat zij in de kleedkamer nog een
vijfde racket heeft liggen. Wat doe je?
A.

Bij dit soort evenementen mag zij, of iemand anders, het racket in de
kleedkamer gaan halen. Zij krijgt daarvoor redelijke tijd.

B.

Bij dit soort evenementen mag zij, of iemand anders, het racket in de
kleedkamer gaan halen. Zij krijgt hiervoor maximaal 3 minuten de tijd.

C.

Zij krijgt hiervoor geen tijd. Zij mag wel een racket van iemand die langs de
baan staat lenen.

Stelling 1: Als tijdens het spel de bal een overvliegende vogel raakt dient het punt te
worden overgespeeld.
Stelling 2: Als de ontvanger van de service de bal terugslaat voordat deze heeft
gestuiterd verliest hij het punt.
Stelling 3: Als in een enkelspel tijdens de tiebreak (stand 2-2) wordt ontdekt dat speler
A het laatst gespeelde punt ten onrechte heeft geserveerd, zal nu speler B het
volgende punt dienen te serveren.
A.

Alle stellingen zijn juist.

B.

Stelling 1 is juist, de stellingen 2 en 3 zijn onjuist.

C.

Stelling 2 is juist, de stellingen 1 en 3 zijn onjuist.

D.

Stelling 3 is juist, de stellingen 1 en 2 zijn onjuist.

E.

Stelling 1 en 3 zijn juist, stelling 2 is onjuist.

6.

7.

8.

Jij bent scheidsrechter bij een Nationaal Ranglijsttoernooi. Speler A is zeer geïrriteerd
over zijn lage 1e servicepercentage. Hij is erg boos. Op de stand 3-6, 1-3, 15-30 slaat
hij wederom een 1e service fout. Staande in servicepositie pakt hij een bal uit zijn zak
voor de 2e service. Hij slaat deze, uit frustratie, ver over het hek aan de kant van zijn
tegenstander. Wat dient de scheidsrechter te doen, als we weten dat speler A deze
wedstrijd nog geen waarschuwing heeft ontvangen?
A.

Hij beschouwt de geslagen bal als een 2e service, de stand is nu 15-40.

B.

Hij past het SPS toe (gedragsovertreding) en laat daarna een 2e service slaan.

C.

Hij beschouwt de geslagen bal als een 2e service, de stand is nu 15-40.
Daarnaast past hij het SPS toe (gedragsovertreding).

D.

Hij begrijpt de frustratie van de betreffende speler en geeft een “soft-warning”.
Speler A heeft zich deze wedstrijd tot nu toe namelijk normaal gedragen.

Jij bent hoofdscheidsrechter bij een finale tijdens een Nationaal Ranglijsttoernooi wat
gespeeld wordt op smashcourt. Je werkt met lijnrechters. Na de eerste set loopt een
lijnrechter naar de stoelscheidsrechter en vertelt dat speler A op de stand 4-4, 0-30
een zeer beledigende opmerking maakte tegen hem als lijnrechter. Navraag leert dat
de speler “blinde klootzak” tegen de lijnrechter heeft gezegd. De scheidsrechter roept
jou als hoofdscheidsrechter op de baan en stelt een onmiddellijke diskwalificatie voor.
Wat is de juiste handelwijze van de hoofdscheidsrechter?
A.

De hoofdscheidsrechter dient deze speler alsnog te diskwalificeren.

B.

Een diskwalificatie is hier niet meer mogelijk, omdat niet direct actie is
ondernomen. Speler A krijgt nog wel een gedragsovertreding, onsportief
gedrag.

C.

De hoofdscheidsrechter dient hier geen actie meer te ondernemen.

Speler A ontvangt op de stand 2-1 in de derde set door de fysiotherapeut in zijn eigen
tijd (speelhelftwisseling) een behandeling wegens kramp in zijn kuit. Na de hervatting
speelt speler A één punt maar is daarna erg langzaam met serveren. Hij lijkt opnieuw
last te hebben van de kramp. Speler A heeft nog geen waarschuwingen gehad deze
wedstrijd. Als hij nu de toegestane tijd overschrijdt, welke beslissing dien jij, als
scheidsrechter, dan te nemen?
A.

Tijdsovertreding, waarschuwing.

B.

Gedragsovertreding, onredelijke vertraging.

C.

Tijdsovertreding, puntverlies.

D.

Gedragsovertreding, onsportief gedrag.

9.

10.

Speler B vraagt op de stand 1-4 in de eerste set om de fysiotherapeut. Deze stelt een
schouderblessure vast en er volgt een behandeling. Op de stand 1-5, 0-30 vraagt
speler B om een aanvullende behandeling voor dezelfde blessure en wil, omdat hij
deze set toch kansloos is, de punten tot aan de setwissel opgeven. Mag dat?
A.

Ja.

B.

Nee.

We spelen een halve finale meisjesdubbelspel tijdens de Nationale Jeugd
Kampioenschappen. Er wordt gespeeld met de “geen LET” regel.
Stelling: Als de geserveerde bal het net, de netband of de netpaal raakt en in het
juiste servicevak valt is deze in het spel.

11.

12.

13.

A.

Juist.

B.

Onjuist.

Stelling 1:

Officials en spelers dienen hun mobiele telefoon voordat zij de baan
betreden op “stil/trillen” te zetten.

Stelling 2:

Een official dient een speler met een smartwatch altijd te verzoeken
deze af te doen, uit te schakelen en in zijn tas op te bergen.

A.

Beide stellingen zijn juist.

B.

Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist.

C.

Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist.

D.

Beide stellingen zijn onjuist.

Je krijgt via Facebook een vriendschapsvoorstel van een Nederlandse ATP speler of
WTA speelster. Wat doe je?
A.

Je mag de uitnodiging accepteren als je niet functioneert bij ATP/WTA
Toernooien.

B.

Je accepteert de uitnodiging niet, want dit is in strijd met de gedragsregels
voor officials.

Welke lijn heeft een vaste afmeting?
A.

De servicelijn.

B.

De baselijn.

C.

De middenservicelijn.

14.

15.

16.

Tijdens de Play Offs Eredivisie Heren ben jij scheidsrechter bij het vierde
herenenkelspel in de ontmoeting Zandvoort-Leimonias. De stand is 6-4, 5-3, 40-15 in
het voordeel van Leimonias. Tijdens een lange slagenwisseling slaat de speler van
Leimonias een bal onhoudbaar heel dicht bij de verre lange lijn. De lijnrechter geeft
de bal in, maar omdat het publiek begint te joelen geeft de lijnrechter de bal alsnog uit
(late call). Je gaat direct kijken naar de afdruk en de bal blijkt toch in te zijn. Wat is
jouw beslissing?
A.

Punt voor Zandvoort.

B.

Punt voor Leimonias. Spel, set en wedstrijd.

C.

Je laat het punt overspelen, er was sprake van hinder door de lijnrechter.

D.

Je vraagt de hoofdscheidsrechter naar de baan.

Je bent ingedeeld als scheidsrechter bij de eerste speeldag van de Eredivisie
Gemengd en zal het tweede damesenkelspel leiden. Je hebt de baan gecontroleerd
en wacht de speelsters op bij het net voor de loting. Daar valt je op dat speelster A
een commerciële reclame van 11 cm² heeft op haar rokje. Wat is de juiste wijze van
handelen?
A.

Je zegt dat speelster A hier niet in mag spelen en roept de
hoofdscheidsrechter. Deze draagt speelster A op om een ander rokje aan te
trekken.

B.

Je zegt dat ze deze wedstrijd in dit rokje mag spelen maar de volgende partij
moet het rokje voldoen aan de juiste reclamevoorschriften.

C.

Je doet niets want deze reclame is toegestaan volgens de reglementen.

Je bent toezichthouder bij de NOJK. Op baan 4 wordt een halve finale
meisjesenkelspel tot en met 14 jaar gespeeld. Tijdens een slagenwisseling geeft
speelster A een bal uit maar je bent er zeker van dat de bal nog voor de lijn heeft
gestuiterd. Wat doe je?
A.

Je doet niets.

B.

Je grijpt direct in en corrigeert onmiddellijk.

C.

Je laat het voor deze keer gaan maar blijft wel bij de baan staan om het in de
gaten te houden.

D.

Je haalt de hoofdscheidsrechter om een diskwalificatie te bespreken.

17.

18.

19.

Je bent scheidsrechter tijdens een finale herenenkelspel bij een Nationaal
Ranglijsttoernooi. Tijdens een slagenwisseling rolt er een bal over van een andere
baan. Op het moment dat speler A een zekere winner slaat zie je de bal rollen en
roept: Let! Direct daarna roept speler A voor iedereen luid en duidelijk hoorbaar: “Het
is ook altijd wat met die kutscheidsrechters!” Wat doe je?
A.

De beslissing “Let” wordt door jou hersteld. Het punt gaat naar speler A.
Tevens geef je speler A een gedragsovertreding, onsportief gedrag.

B.

Je geeft het punt aan speler B.

C.

Je laat het punt overspelen, je hebt immers “Let” geroepen.

D.

Je speelt het punt over en geeft speler A een gedragsovertreding, onsportief
gedrag.

Je bent scheidsrechter bij het eerste herenenkelspel in de ontmoeting LeeuwenberghNaaldwijk van de Play Offs Eredivisie gemengd. Er zijn geen coaches aanwezig op
de baan. Op de stand 5-4 van de eerste set wordt de speler van Leeuwenbergh voor
de eerste keer gecoacht, waarbij de coach achter het hek staat en derhalve niet op
het bankje zit. Wat doe je?
A.

Je laat dit toe, want coaching tijdens competitiewedstrijden is toegestaan.

B.

Je zegt tegen de coach dat hij/zij vanaf die plek niet mag coachen. Bij
herhaling vraag je om de hoofdscheidsrechter.

C.

Je past onmiddellijk het SPS toe en geeft een gedragsovertreding, coaching.

Je bent scheidsrechter bij de halve finale van een categorie 3 toernooi. In de wedstrijd
tussen de spelers A en B slaat speler A een winner. Vervolgens komt speler B naar je
toe en zegt: “Scheidsrechter, deze bal is lek.” Je weet zeker dat de bal die de speler
je toont ook de bal is waarmee het punt is gespeeld. Je controleert de bal en
constateert dat deze niet lek, maar zacht is. Wat is jouw beslissing?
A.

Je geeft het punt aan speler A en brengt een andere bal van dezelfde soort en
kwaliteit in.

B.

Je geeft het punt aan speler B en brengt een andere bal van dezelfde soort en
kwaliteit in.

C.

Je laat het punt overspelen en brengt een andere bal van dezelfde soort en
kwaliteit in.

20.

Stelling 1: Een speler mag het net passeren tijdens een slagenwisseling mits hij/zij
maar niet de helft van de tegenstander raakt en geen hinder veroorzaakt.
Stelling 2: Een speler mag tijdens een enkelspel het net raken tussen de
enkelspelpaal en de netpaal om af te remmen na bv. het behalen van een dropshot.
A.

Beide stellingen zijn juist.

B.

Stelling 1 is juist en stelling 2 is onjuist.

C.

Stelling 1 is onjuist en stelling 2 is juist.

D.

Beide stellingen zijn onjuist.

Dien je de Open Boek Test verplicht te maken dan heb je van ons een uitnodiging per mail
ontvangen. In deze uitnodiging staat een persoonlijke link naar de online test en vanuit daar
dien je de test met jouw antwoorden naar ons te versturen.
Hoef je niet verplicht de test te maken, maar wil je dit wel graag doen? Je kunt de
antwoorden dan per e-mail naar ons toesturen: arbitrage@knltb.nl.

