Open Boek Test 2021
Lijnrechters
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.

Je bent lijnrechter bij de NK tennis. Bij dit toernooi worden de enkelspelen gespeeld om twee
gewonnen tiebreaksets. Er wordt gespeeld met 4 ballen en de ballenwissel betreft 9/11.
Bij de halve finale damesenkel word je door de hoofdscheidsrechter op de servicelijn
ingedeeld. Jij bent voorafgaand aan de wedstrijd verantwoordelijk voor de ballen en de
handdoeken. Hoeveel blikken ballen dien je minimaal mee te nemen naar de baan als je weet
dat er in een blik drie ballen zitten?
A.

4 blikken

B.

5 blikken

C.

6 blikken

D.

7 blikken

Je bent lijnrechter bij een NRT. Na de eerste set gaat één van de spelers naar het toilet en de
scheidsrechter vraagt aan jou om mee te lopen. Eenmaal aangekomen in de kleedkamer
staat daar de coach van de betreffende speler. Je hoort dat de coach zegt: “je moet meer
focussen op zijn backhand, daar liggen jouw kansen”. Je vertelt de coach en de speler dat dit
niet is toegestaan waarop beiden vanaf dat moment hun mond houden. Wat doe je bij
terugkomst op de baan?
A.

Je doet niets, men stopte immers direct met praten toen je hen aansprak.

B.

Je loopt direct door naar de stoelscheidsrechter en vertelt wat er binnen is gebeurd.

C.

Je doet nu niets maar meldt het voorval na de wedstrijd bij de hoofdscheidsrechter.

Je bent lijnrechter bij de NOJK en bij elke wedstrijd zijn zeven lijnrechters aanwezig. Dit
betreft één lijnrechter op de service, twee op de achterlijn (base) en vier op de lange lijnen.
Jij bent ingedeeld op de linker verre lange lijn (left-far). De speler aan de overkant van het net
gaat serveren op de stand 30-30, jij zou dus nu de middenservicelijn moeten bewaken.
Je schrikt want je staat nog op de verre lange lijn en de speler start zijn servicebeweging.
Wat doe je?
A.

Je probeert, zo onopvallend mogelijk, nog naar de juiste positie te lopen.

B.

Je gaat in looppas naar de juiste positie.

4.

5.

6.

C.

Je roept snel voordat de speler gaat serveren hard en luid dat je verkeerd staat en
loopt snel naar de goede plaats.

D.

Je doet niets en blijft staan op de verkeerde positie.

Je bent lijnrechter bij de play-offs van de Eredivisie Gemengd. Je wordt door de
hoofdscheidsrechter ingedeeld op de lange lijn. Welke term ga je deze dag zeker NIET
roepen?
A.

“Fout”

B.

“Uit”

C.

“Correction”

D.

“Voetfout”

Je bent lijnrechter bij een NRT. Er zullen deze dag telkens 3 lijnrechters op de baan aanwezig
zijn. Deze zullen allen functioneren op de lange lijnen. Aan de linkerzijde van de
scheidsrechtersstoel staan de twee collega-lijnrechters. Zelf sta je, alleen, aan de rechterzijde
van de scheidsrechter. Tijdens een enkelspel gaat de speler die voor jou aan de overzijde van
het net staat, serveren op de stand 40-15. Waar sta jij?
A.

Op de linker verre lange lijn (left far)

B.

Op de rechter verre lange lijn (right far)

C.

Op de rechter dichtstbijzijnde lijn (right near)

D.

Op de rechter middenservicelijn (midserve)

Je bent lijnrechter bij de NK en functioneert daar op de verre lange lijn (rechts).
Op de stand 15-30 roept de speler die vlak voor je staat duidelijk onbehoorlijke taal.
Dit is hoorbaar voor jou, de ballenkinderen en het publiek wat in de buurt zit.
Wat doe je?
A.

Je doet niets, dit is een taak van de scheidsrechter.

B.

Je besluit dit onmiddellijk te melden bij de stoelscheidsrechter.

C.

Je meldt dit na afloop van dit spel (game) bij de scheidsrechter.

D.

Je meldt dit in de volgende speelhelftwissel bij de scheidsrechter.

7.

8.

9.

Je bent lijnrechter bij een NRT waar gewerkt wordt met twee lijnrechters op de lange lijn, die
derhalve ook “door het net callen”. Halverwege de eerste set komt een bal close bij de lange
lijn voor de scheidsrechtersstoel aan de overkant van het net op de kruising met de achterlijn
daar. Voor jou derhalve op het verst denkbare punt. Je bent er vrijwel zeker van dat de bal uit
is. Wat doe je ?
A.

Je roept uit, het is “jouw lijn”.

B.

Je geeft veiligheidshalve een “safe signal” en laat de beslissing aan de scheidsrechter.

C.

Je doet niets en laat daarmee de beslissing aan de scheidsrechter.

D.

Je geeft het “unsighted” signaal.

Je bent ingedeeld als lijnrechter op de achterlijn (base line) bij de NOJK.
De speler aan jouw zijde van het net gaat serveren en je bent uiteraard alert op voetfouten.
Tijdens de uitvoering van een tweede service raakt deze speler de achterlijn.
Op het moment dat hij de bal slaat is dit echter niet het geval.
Wat doe je?
A.

Je roept “voetfout” op het moment dat de bal het racket verlaat.

B.

Je roept “voetfout” tijdens de uitvoering, het is immers al een voetfout.

C.

Je doet niets, er is geen sprake van een voetfout.

Je staat met vier lijnrechters op de lange lijnen bij een NRT, waaronder jij.
De speler die voor je staat slaat een bal in de speelhelft van de tegenstander.
Deze bal heeft echter de netband tussen het enkelspelpaaltje en de netpaal geraakt.
Je constateert dit onmiddellijk en realiseert je dat de scheidsrechter dit nooit gezien kan
hebben. Wat doe je?
A.

Je roept “fout”.

B.

Je roept “uit”.

C.

Je steekt je hand op ter teken dat je dit gezien hebt.

D.

Je doet niets.

10.

Je bent ingedeeld op de servicelijn bij de NOJK. Gisteren heb je voor je verjaardag een
smartwatch cadeau gekregen. Mag je deze dragen tijdens de wedstrijden?
A.

Nee.

B.

Ja, scheids- en lijnrechters mogen deze dragen.

C.

Ja, maar de smartwatch moet uitgeschakeld zijn.

