Open Boek Test 2021
Hoofdscheidsrechters
Indien je de Open Boek Test verplicht moet 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
kun je de test met jouw antwoorden naar ons te versturen.

1.

2.

3.

Welke tijdsovertreding hoort volgens de Nederlandse reglementen niet in onderstaand rijtje
thuis?
A.

Het overschrijden van de tijd voor het inspelen.

B.

Het overschrijden van de tijd tussen twee punten.

C.

Het overschrijden van de tijd bij een setpauze.

D.

Het overschrijden van de tijd na een hitte onderbreking.

Er wordt een damesenkelspel gespeeld tijdens de Play Offs van de Eredivisie Gemengd. Op
de stand 5-4; 30-30 in de eerste set geeft de scheidsrechter een bal in. De speelster vraagt
aan de scheidsrechter om naar de afdruk te komen kijken. De scheidsrechter bekijkt en
beoordeelt de afdruk en geeft aan dat de bal in is. Vervolgens zegt de speelster tegen de
scheidsrechter op een zeer intimideerde wijze: “wat ben jij toch een blinde klootzak zeg!”
Wat moet de scheidsrechter doen?
A.

De scheidsrechter geeft een waarschuwing voor het hoorbaar uiten van
onbehoorlijke taal.

B.

De scheidsrechter geeft een waarschuwing voor vloeken, schelden.

C.

De scheidsrechter roept de hoofdscheidsrechter om een diskwalificatie te bespreken.

D.

De scheidsrechter doet niets.

Je bent hoofdscheidsrechter bij de halve finale van een categorie 1 toernooi. In de partij
tussen de spelers A en B slaat speler B een winner. Vervolgens gaat speler A met de bal naar
de scheidsrechter toe en zegt: “scheidsrechter, deze bal is lek.” De scheidsrechter weet
zeker dat de bal die de speler de scheidsrechter geeft ook de bal is waarmee het laatste punt
is gespeeld. De scheidsrechter controleert de bal en constateert dat er een stukje stof van de
bal is losgelaten. Wat is de juiste beslissing van de scheidsrechter?
A.

Punt voor speler A.

B.

Let.

C.

Punt voor speler B.

D.

Servicelet.

4.

Tijdens de finale van een NRT zijn er ook ballenkinderen. Na een lange rally vraagt speler A
aan een ballenkind om zijn handdoek aan te reiken. Het ballenkind zegt dat hij de handdoek
niet mag aangeven. De speler blijft aandringen. De scheidsrechter zegt dat de speler de
handdoek zelf moet pakken maar weigert dit. De speler vraagt om de hoofdscheidsrechter.
Wat doe je?
A.
B.

5.

6.

In jouw rol als hoofdscheidsrechter leg je de speler uit dat hij zelf de handdoek
moet pakken.
In jouw rol als hoofdscheidsrechter verzoek je het ballenkind de handdoek aan de
speler te geven.

Op een NRT slaat een speler op de stand 4-6; 2-4; 15-40 uit woede een bal ver en hoog de
baan uit. Je hebt de hele wedstrijd gezien en er is verder niets voorgevallen. De
scheidsrechter geeft geen waarschuwing overeenkomstig het SPS.
Hoe dien je als hoofdscheidsrechter nu te handelen?
A.

Je laat het als hoofdscheidsrechter op dit moment gaan. Na de wedstrijd overleg je
met de scheidsrechter.

B.

Omdat er de hele wedstrijd niets in voorgevallen vindt je dit geen waarschuwing.
Je kunt je de beslissing van de scheidsrechter dus goed voorstellen.

C.

Je draagt als hoofdscheidsrechter de scheidsrechter op om overeenkomstig het SPS
een gedragsovertreding, misbruik van de bal te geven.

Je bent hoofdscheidsrechter op de eerste competitiedag van de Eredivisie Heren. De
scheidsrechter van de 3e herenenkelspel komt terug en geeft bij u aan dat zij een
waarschuwing heeft gegeven aan speler A voor misbruik van de bal. Zij geeft ook direct aan
dat er verder niets is voorgevallen en zij de waarschuwing niet wil opschrijven. Wat doe je?
A.

Je gaat hierin mee omdat je van mening bent dat de scheidsrechter dit het beste zelf
kan beoordelen.

B.

Je draagt de scheidsrechter op om de waarschuwing op te schrijven zodat deze
opgestuurd kan worden naar het bondsbureau.

7.

8.

9

10.

Stelling A:
Stelling B:

Spierkramp is een niet-behandelbare blessure
De hoofdscheidsrechter mag bij een bloedende wond de blessuretijd
verlengen

A.

Stelling A is juist, stelling B is onjuist.

B.

Stelling A is onjuist, stelling B is juist.

C.

Beide stellingen zijn juist.

D.

Beide stellingen zijn onjuist.

U bent scheidsrechter bij een Nationaal Ranglijsttoernooi. Beide spelers verschijnen bij u aan
het net voor de pre-match briefing. Speler A draagt een tennisshirt met uitsluitend op de
kraag en rugzijde reclame-uitingen. Op zijn kraag staat een fabrikantenlogo van 20 cm² en op
zijn rug staat een commerciële reclame van 8 cm². Speler B heeft zowel op de voor- als
achterkant van zijn tennisbroek een commerciële reclame van 10 cm². Op de broek staat
geen fabrikantenlogo. Mogen de spelers de wedstrijd aanvangen ?
A.

Beide spelers mogen spelen.

B.

Beide spelers dienen hun tenue aan te passen.

C.

Speler A mag spelen, maar speler B dient zijn tenue aan te passen.

D.

Speler B mag spelen, maar speler A dient zijn tenue aan te passen.

Een scheidsrechter kan, zo nodig, meerdere onderbrekingen van het spel toestaan indien een
speler problemen heeft met zijn contactlenzen.
A.

Juist

B.

Onjuist

Tijdens de eerste herenenkel van de Eredivisie Heren raakt een speler geblesseerd aan zijn
enkel. De speler heeft zoveel pijn dat hij de partij wenst op te geven in verband met deze
blessure. Hij vraagt aan de scheidsrechter of hij dan de later geplande herendubbel mag
spelen. De scheidsrechter weet het antwoord op deze vraag niet en vraagt om de
hoofdscheidsrechter. Je komt de baan op. Wat is je antwoord?
A.

Als de speler deze partij opgeeft, mag hij later op de dag nog de herendubbel spelen.

B.

Als de speler deze partij opgeeft, mag hij later op de dag de herendubbel niet meer
spelen.

