A

B

C

D

1

Wanneer moet de toss voor de wedstrijd
gebeuren? (wedstrijd zonder
scheidsrechter)

Aan de wedstrijdtafel

Voor de 5min- opwarming

Na de 5min- opwarming

Na de 5min-opwarming en
een drankpauze

2

Welke keuze kan de winnaar van de toss
maken?

Keuze van kant van het
terrein

Opslag/ontvangen of kant van
het terrein of 1ste keuze aan
tegenstander laten

Het aantal games dat moet
gespeeld worden in een set

Opslag/ontvangen

3

Wie wordt aangeraden de score te
zeggen voor de start van elk punt ?

De ontvanger

De opslagspeler

De hoogst gerangschikte
speler

De supporters

4

Een supporter is toegelaten om een bal
in/uit te roepen als:

Een speler om hulp vraagt

De spelers niet overeenkomen
over een gespeelde bal

De supporter toelating krijgt
van de wedstrijdleider

Nooit

5

Wanneer moet een bal ‘out’ worden
geroepen door een speler?

Direct nadat de bal botst (maar
in sommige situaties is een
reflex-terugslag toegestaan)

Op het moment dat hij de bal
raakt

Voor jouw volgende bal
aankomt bij de tegenstander of
out vliegt

Voor de start van het
volgende punt

6

Ik ben niet zeker over een balmerk die
in of out is (denk dat hij out is) en vraag
de mening van de tegenstander (is
akkoord dat dit het balmerk is van het
gespeelde punt). Mijn tegenstander
vindt dat de bal “in” is. We zijn het niet
eens. Wat gebeurt er?

Het punt moet opnieuw
gespeeld worden

Ik roep de bal dan toch maar
‘out’

Mijn tegenstander heeft
gelijk

Ik roep de wedstrijdleider op
het terrein. Hij/zij zal de
uiteindelijke beslissing nemen.

7

Ik roep een bal ‘out’ vooraleer hij botst.
Toch vliegt de bal ‘in’. Wat doe ik op
gravel?

Ik roep de bal toch ‘out’ en
reken het punt bij mij

Ik corrigeer mezelf en speel
verder

Het punt moet opnieuw worden
gespeeld

Mijn tegenstander wint het punt
want ik maakte een foute call

8

Ik speel een bal die door het net in de
baan van mijn tegenstander landt en
bespeelbaar is voor de tegenstander.
Wat is de juiste oplossing?

Mijn punt want door het net
spelen is echt wel stoer

Het punt verder spelen

Punt voor de tegenstander

Het punt opnieuw spelen

9

Je speelt de bal buiten de netpalen en
deze landt in het terrein. Wat is de
regel?

Je verliest het punt omdat je
vals speelt. Je krijgt een
waarschuwing

De bal is ‘out’. Punt voor de
tegenstander

Je moet het punt opnieuw
spelen

De bal is ‘in’ en het punt gaat
verder

10

Wat gebeurt er als de bal de netrand
raakt buiten de enkelspel netpaal en
landt in het terrein?

De speler die de bal heeft
gespeeld, verliest het punt

De bal blijft in het spel en er
wordt verder gespeeld

Het punt wordt opnieuw
gespeeld

Je moet verplicht doorlopen
naar het net en bij de volgende
bal volley spelen

11

Ik sla een bal en die raakt een andere
bal die op het terrein van de
tegenstander ligt. Mijn tegenstander
slaat een bal terug maar we zijn niet
zeker of het de juiste bal is en we
stoppen met spelen.
Wat gebeurt er?

Het punt moet opnieuw
gespeeld worden

Het punt is voor mij want elke
speler moet zijn terrein
vrijmaken

Punt voor de tegenstander want
ik mag niet op die bal slaan

We spelen gewoon verder met
de bal die in het spel is

12

De bal die ik speel raakt eerst het
scorebord (bevestigd aan de
scheidsrechterstoel) en botst nadien in
het terrein van de tegenstander. Wat is
de regel?

We spelen verder want ik mag
alles raken in de hal zolang de
bal maar ‘in’ botst

We moeten het punt opnieuw
spelen

Ik win het punt en een trofee
voor ‘mooiste punt van de
match’

Ik verlies het punt

13

De opslag wordt geslagen vanaf de
verkeerde kant. Na het punt kom je tot
de ontdekking dat dit is gebeurd. Wat
gebeurt er?

Je blijft verder spelen aan de
verkeerde kant

Je speelt het punt opnieuw

De score blijft maar het spel
gaat verder aan de juiste kant

De opslagspeler verliest de
match want hij moet maar wat
beter opletten

14

De 2 spelers zijn niet akkoord over de
score in de game.
Hoe gaat het verder?

De match moet opnieuw starten

De game moet opnieuw starten

Diegene die het langst de adem
kan inhouden heeft gelijk

De spelers gaan terug naar de
score, waarbij ze beide akkoord
zij wie dat spel gewonnen
(enkel de spellen waarbij ze
oneens zijn worden herspeeld)

15

Mijn tegenstander serveert de bal
vooraleer ik klaar ben om terug te slaan.
Wat is de juiste regel?

Ik moet toch proberen terug
te slaan

Als ik geen enkele beweging
richting de bal maak en ik mijn
hand/racket opsteek, moet
de opslag opnieuw worden
gespeeld

Ik probeer de bal terug te slaan.
Als ik mis mag ik toch nog
zeggen dat ik niet klaar was

De opslag wordt automatisch
fout gerekend

16

Ik mag een voetfout roepen bij mijn
tegenstander als:

Ik mijn tegenstander heb
gewaarschuwd over zijn grote
voetfouten

Ik een wedstrijdleider heb
geroepen en dit gemeld heb

Het maken van grote voetfouten
blijft duren

Geen van vorige antwoorden is
correct. Een voetfout kan enkel
geroepen worden door een
official die op het terrein staat.
Ik kan wel de wedstrijdleider
erbij roepen.

17

Ik word gestoord op het moment dat ik
mijn 2e opslag net geslagen heb (er rolt
bv een bal op het terrein). Hoe gaat het
verder?

Er wordt een LET geroepen en
ik krijg 2 nieuwe
opslagkansen (1e en 2e opslag)

Ik speel gewoon verder. Als ik
mis, is dit jammer

Ik krijg 1 nieuwe opslagkans
(enkel 2e opslag)

Ik verlies het punt. Ik moet
maar beter kijken voor mijn
opslag of alles ok is

18

Mag ik bij de terugslag in het servicevak
staan?

Ja, maar op 1 been

Nee

Ja, maar mag de bal pas slaan na
een bots

Het hangt ervan of de
opslagspeler er over klaagt

19

Als mijn bal door de backspin eerst over
het net vliegt en nadien terugdraait over
het net, dan…

Is het punt voor mij

Mag de tegenstander het net
raken

Mag de tegenstander over het
net reiken met het racket om
de bal te spelen, zonder het
net(en speelveld) te raken

Mag ik 2 punten bijrekenen

20

Ik raak de bal 2 keer tijdens een
normale slag. Mijn tegenstander stopt
de bal en zegt dat het punt is voor hem.

Dit klopt want ik mag de bal
maar 1 keer raken

Dit klopt niet want ik maak een
normale slag maar raak per
ongeluk de bal 2 keer

Ik mag dit 1 keer doen, maar de
2e keer ben ik het punt kwijt

Dit geldt alleen bij forehand en
niet bij backhand

21

Een bal rolt op ons terrein tijdens het
punt. Wie kan er een let roepen?

Enkel de speler die het dichtst
bij de bal is

Geen enkele speler, alleen een
scheidsrechter kan dit

De spelers van het andere
terrein moeten dit roepen

Beide spelers (en de
scheidsrechter) kunnen roepen,
van zodra ze de bal zien

22

Een bal gaat kapot tijdens het spelen.
Wat doen we?

Het punt gaat naar de speler
die de laatste bal heeft
gespeeld

We spelen verder met de
kapotte bal

We moeten het punt opnieuw
spelen

Het punt gaat naar de speler
die heeft opgemerkt dat de bal
kapot is

23

Hoeveel tijd mogen spelers nemen
tussen 2 punten van eenzelfde game?

15 seconden

20 seconden

25 seconden

30 seconden

24

Ik kan niet aan de bal en gooi mijn
racket naar de bal. Ik luk erin om de bal
terug te spelen. Wat is de regel?

Ik verlies het punt want mijn
racket raakt de bal

Dit mag wel en de bal blijft
in het spel

Dit mag alleen als mijn racket
een salto maakt voor het raken
van de bal

We moeten het punt opnieuw
spelen

25

Tijdens het dubbelspel raak ik de
netspeler van de tegenpartij
rechtstreeks met mijn opslag. Hoe gaat
het verder?

Het is punt voor de
ontvangende ploeg want ik mag
alleen naar het
servicevak slaan

We moeten het punt opnieuw
spelen

Ik krijg een waarschuwing
voor onsportief gedrag

Het is punt voor mij

