DE TAKEN VAN EEN TOEZICHTHOUDER
A. Algemeen
De toezichthouder is verantwoordelijk voor de wedstrijd(en) op de ba(a)n(en) die aan zijn toezicht
is/zijn toevertrouwd om daarmee een goed en eerlijk verloop, in de ruimste zin van het woord, te
waarborgen. Hij/zij beslist daarom over de toepassing van de spelregels in alle gevallen waarin dit
nodig is en corrigeert indien nodig (zicht)beslissingen van de spelers/speelsters. Naast hetgeen op de
banen gebeurt houdt hij/zij ook in de gaten of er door coaches, ouders of anderen aanwijzingen
worden gegeven aan de spelers/speelster. In dat geval maakt hij/zij de coach en de speler/speelster
er op attent dat dit niet is toegestaan. Bij herhaling moet het SPS worden toegepast. De
bevoegdheden van de toezichthouder zijn omschreven in het Toernooireglement.
N.B. Bedenk dat de toezichthouder bij jeugdwedstrijden soms meer als opvoeder bezig is en minder
als scheidsrechter.
B. Voor het begin van de wedstrijd
De toezichthouder:
1. plaatst, indien nodig de enkelspelpaaltjes
2. controleert de nethoogte en herhaalt dit na elke wedstrijd
3. controleert de ba(a)n(en) op ongeregeldheden en plaatst de stoelen van de spelers naast de
scheidsrechtersstoel (bij voorkeur niet aan de kant van het publiek)
4. wijst de spelers/speelsters op de inspeeltijd van 5 minuten
5. wijst de spelers/speelsters erop dat zij hardop tellen en de stand op de bordjes bijhouden
6. wijst de spelers/speelsters erop dat zij bij het begin van elke service duidelijk hoorbaar voor hun
tegenstand(st)er de stand zeggen
7. wijst de spelers/speelsters erop dat zij duidelijk aangeven wanneer de bal uit is
8. wijst de spelers/speelsters op de lengte van de rusttijden (90 seconden bij speelhelftwisseling en
120 seconden tussen 2 sets)
9. wijst de spelers/speelsters erop dat toilet onderbrekingen in principe aan het eind van een set
genomen mogen worden en alleen met toestemming van de aanwezige toezichthouder
10. wijst de spelers/speelsters erop dat zij zelf hun problemen moeten trachten op te lossen in een
sportieve sfeer
11. wijst de spelers/speelsters er tenslotte op dat als zij zelf er niet uitkomen de toezichthouder de
aangewezen persoon is om er bij te roepen
12. wijst de spelers/speelsters er op dat zij eventuele discussies moeten voeren bij het net en niet
vanaf de achterlijn
C. Tijdens de wedstrijd
a. Plaats van de toezichthouders op/bij de baan

De toezichthouder neemt een zodanige plaats in dat hij de baan of banen goed kan overzien en
direct ter plaatse kan zijn als dit nodig is. Hij is zoveel mogelijk onopvallend aanwezig en op een
zodanige plaats dat hij de spelers/speelsters niet stoort tijdens hun spel.
b. Optreden bij zichtfouten
1. het uitgangspunt is, dat de spelers/speelsters zelf scoren en beslissen over “in” en “uit” situaties
op de eigen speelhelft. Met andere woorden de ontvanger is verantwoordelijk voor zijn eigen
speelhelft
2. bij “close-calls” moet een speler aangeven of de bal “in” of “uit” is. Hij/zij doet dit door zijn/haar
wijsvinger op te steken of duidelijk “uit” te roepen
3. de toezichthouder bemoeit zich niet met het spelgebeuren, zolang de spelers/speelsters geen
onderlinge problemen hebben
4. als de toezichthouder vaststelt dat een speler/speelster ballen “uit” geeft die duidelijk “in” zijn
moet hij/zij corrigerend optreden
5. bij herhaald voorkomende zichtfouten moet de speler/speelster worden bestraft voor onsportief
gedrag
6. bij indoorwedstrijden moet de toezichthouder zeer terughoudend zijn bij “close-calls”
7. als een speler/speelster het oneens is met de beslissing van zijn/haar tegenstander, kan hij/zij,
door tussenkomst van de toezichthouder, om een let vragen
8. de toezichthouder geeft slechts bij zeer hoge uitzondering een let
9. als bij een wedstrijd op gravel, een speler/speelster twijfelt aan de juistheid van de beslissing van
zijn/haar tegenstander, kan hij/zij de tegenstander vragen de balafdruk aan te wijzen. De
speler/speelster mag dan naar de andere kant van het net gaan om de afdruk te bekijken
10. de toezichthouder controleert op verzoek van de spelers/speelsters alleen een balafdruk als alle
spelers/speelsters het eens zijn over de plaats van de afdruk. Bij verschil van mening over de plaats
van de afdruk blijft de beslissing van de ontvanger gelden
c. Optreden bij voetfouten
Bij een duidelijke voetfout moet de toezichthouder de speler/speelster er op attenderen.
d. Stand bijhouden
Na afloop van het punt moet de serveerder, hoorbaar voor de ontvanger, de stand noemen, opdat er
geen meningsverschil ontstaat over de stand gedurende het spel. Bij wisseling van speelhelft moeten
de spelers/speelsters de juiste stand bijhouden op de aanwezige scoreborden. De toezicht moet er
op toezien dat dit correct gebeurt.
Als spelers/speelsters het niet eens zijn over de stand, moet de toezichthouder deze met hen
reconstrueren. Hierbij moeten alle punten waarover de spelers/speelsters het eens zijn te tellen,
ongeacht de volgorde waarin deze gespeeld zijn. Een goede methode is om terug te werken van het
laatst gespeelde punt. Als de spelers/speelsters zich de gespeelde punten niet meer kunnen
herinneren, moet het spel hervat worden op die stand waar de spelers/speelsters het wel over eens
zijn. Dit kan in de praktijk betekenen dat het hele spel moet worden overgespeeld.

e. Discussies op de baan
De toezichthouder laat de spelers/speelsters in principe zelf de beslissingen nemen, maar is attent
aanwezig als spelers/speelsters met elkaar in discussie gaan. Hij/zij zorgt er voor dat er geen lange
discussies op de baan ontstaan, maar grijpt in en neemt, na de spelers/speelsters gehoord te
hebben, een beslissing.
f. verlaten van de baan
De speler/speelster mag de baan slechts verlaten na verkregen toestemming van de toezichthouder.
Als hij/zij op eigen gelegenheid gaat, zonder toestemming van de toezichthouder, betekent dit – in
principe – wedstrijdverlies. De toezichthouder vraagt hiervoor de hoofdscheidsrechter/referee of
zijn/haar assistent die tot diskwalificatie kan overgaan. Als er geen hoofdscheidsrechter aanwezig is,
is de toezichthouder eindverantwoordelijk wat betreft het SPS.
Aanvulling vanuit KNLTB Junioren Tour: Als er minder toezichthouders zijn, minder strak hierin. Als
een speler/speelster naar de wc moet en er is op dat moment even niemand, dan moet dat kunnen.
D. Na afloop van de wedstrijd
Zodra de wedstrijd is afgelopen meldt de toezichthouder dit aan de wedstrijdleider, zodat deze een
nieuwe wedstrijd kan aankondigen.
TOEPASSEN VAN HET STRAFPUNTENSYSTEEM (SPS)
Uitgangspunt is dat iedere toezichthouder weet wanneer en hoe het SPS moet worden toegepast bij
het overtreden van de tijd- en gedragsregels.
a. Tijdsovertreding
Hoewel het niet eenvoudig is omdat meestal op meerdere banen toezicht moet worden gehouden,
moet een overschrijding van de 25/90/120 secondenregel worden bestraft met een tijdsovertreding.
Spelers/speelsters moeten eerst middels een “soft-warning” erop worden gewezen dat ze sneller
moeten doorspelen, zodat ze de toegestane tijd(en) niet meer overschrijden.
Aanvulling vanuit KNLTB Junioren Tour: alleen als de tijd echt uit de hand loop en duidelijk is dat de
tijdsregels worden overschreden, wordt bestraft met een tijdsovertreding.
b. Gedragsovertreding
De gedragsregels moeten stringent en streng worden toegepast bij jeugdwedstrijden. Bedenk hierbij
dat de coach of trainer niet anders wil, dan dat zijn pupil zich op de baan correct gedraagt.
De verschillende gedragsovertredingen zijn:
a. Onredelijke vertraging
b. onbehoorlijk taalgebruik*
c. coachen
d. obscene gebaren
e. misbruik van de bal*
f. misbruik van het racket*

g. vloeken, schelden
h. fysieke mishandeling
i. onsportief gedrag*
ad a.
woorden als: shit, kut, kloten, nicht, homo, godver, Jezus, hoer, lul, rukker, eikel, klootzak, teef,
flikker, trut, godverdomme, kanker, tering, tyfus, alleen of in samenstelling zijn absoluut niet
toegestaan en moeten onmiddellijk leiden tot een gedragsovertreding voor onbehoorlijk taalgebruik.
(Dit zijn slechts voorbeelden.) Als spelers/speelsters iets roepen in een buitenlandse taal moet als
volgt worden opgetreden. Als de toezichthouder verstaat wat er geroepen wordt, moet het SPS
worden toegepast (als het onbehoorlijk taalgebruik is). Als de toezichthouder niet verstaat wat er
geroepen wordt, mag hij/zij er van uitgaan dat het om onbehoorlijk taalgebruik gaat. In dat geval zal
hij/zij de speler/speelster een soft-warning geven en telkens daarna het SPS toepassen voor
onsportief gedrag.
Aanvulling vanuit KNLTB Junioren Tour: als de toezichthouder hoort roepen in een taal die hij/zij niet
verstaat dan waarschuwen dat het te hard is. Het is storend voor anderen, dus een soft-warning. Een
speler/speelster mag roepen, maar niet te hard, dit goed aanvoelen.
ad e. het met kwade opzet wegslaan van de bal naar de andere kant van het net of tegen het hek of
anderszins, is niet toegestaan.
ad f. het stuiteren of met kracht op de grond slaan met het racket is bij de jeugd niet toegestaan
Aanvulling vanuit KNLTB Junioren Tour: het gaat om gooien/stuiteren, een klein tikkie is niet erg.
ad i. het intimideren van de tegenstander door na het scoren van een punt demonstratief in de
richting van de tegenstander, met gebalde vuist een oppeppend gebaar te maken wordt beschouwd
als onsportief gedrag. Ook het uitroepen van woorden als pieler, zeikbal, lekker (als de tegenstander
een foute bal slaat) worden beschouwd als onsportief gedrag wegens belediging van de
tegenstander. Zogenaamde jankers of huilers, spelers/speelsters die bij elke bal die ze verkeerd
slaan huilerig of dreinerig reageren, erop attent maken hiermee te stoppen. Doorgaan moet
resulteren in een gedragsovertreding voor onsportief gedrag.
Aanvulling vanuit de KNLTB Junioren Tour: Dit goed aanvoelen. Kinderen moeten hier ook mee leren
omgaan en weerbaar worden. Spelers mogen elkaar ook aanspreken hierop.
Toepassing van het SPS moet onmiddellijk na de overtreding, op de baan, worden gedaan. Hiermee
niet wachten tot de speelhelftwisseling.
ALGEMENE OPMERKINGEN
a. de toezichthouder moet voor de spelers herkenbaar zijn, wat betekent dat hij de toegewezen
KNLTB-kleding draagt
b. de toezichthouder moet zich neutraal opstellen en moet contact met ouders, trainers, coaches en
publiek zo veel mogelijk mijden
c. de toezichthouder moet, als er problemen op een baan zijn geweest, enige tijd in de onmiddellijke
omgeving van die baan blijven tot de rust na enige tijd is weergekeerd.

d. de toezichthouder moet bij alles wat hij doet er aan denken dat er ook op andere banen gespeeld
wordt en moet dus niet te veel heen en weer lopen op en tussen de banen.
Bedenk dat de toezichthouder er is voor een sportief, ordentelijk en eerlijk verloop van de
wedstrijden. Alle omstandigheden of voorvallen die strijdig zijn hiermee, moeten worden aangepakt.

