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VOORWOORD
Van harte welkom bij de cursus clubscheidsrechter!
Als scheidsrechter ben je een belangrijke schakel in de tennissport. Je bent verantwoordelijk voor het vlot laten verlopen
van de wedstrijden door eerlijk, consequent en onpartijdig de reglementen toe te passen. Je bent een sleutelfiguur in de
communicatie tussen spelers, ouders en coaches. Je bent een aanspreekpunt voor wedstrijdleiders en tornooileiders.
Kortom, als je slaagt voor deze cursus, krijg je een zeer grote verantwoordelijkheid. Uiteraard zullen we jou niet zomaar
voor de leeuwen gooien.
Je kan je reeds thuis voorbereiden door gebruik te maken van het beschikbare digitale materiaal. Via het e-learning
platform Drillster leer je alles over de reglementen. Het is verplicht om voor de start van de cursus het online gedeelte
te volgen via Drillster. Daarnaast zal je tijdens de cursusdag nog extra informatie krijgen. Zo zal hoofdstuk 2 en 3 aan bod
komen en zal je de kans krijgen om al je vragen te stellen. Een schriftelijke proef op het einde van de cursusdag zal
nagaan of je de reglementen ook in concrete situaties kan toepassen.
Een boeiende cursus dus waarin je je kan laten onderdompelen in een nieuw aspect van de mooiste sport ter wereld.
Volgende doelstellingen zullen centraal staan:
✓ De tennisspelregels kennen en kunnen toepassen in concrete situaties.
✓ De gedragscode kennen en kunnen toepassen op het terrein.
✓ Het kunnen invullen van de scorekaart.
✓ Het professioneel kunnen leiden van een wedstrijd.

Wanneer je slaagt voor deze cursus ligt de weg open naar nog meer verdieping in de scheidsrechtersmaterie. Zo kan je,
wanneer je regelmatig buiten de club zal werken, al snel gewestelijk scheidsrechter worden. Daarna kan je ook deelnemen
aan de opleiding nationaal scheidsrechter en misschien wacht je dan wel een mooie toekomst als internationaal
scheidsrechter. Laat je dus niet ontmoedigen als je het even moeilijk hebt in de stoel! Gebruik je gezond verstand want
dan komt het altijd goed!

Heel veel succes!

[Type text]

HOOFDSTUK 1
HET TENNISREGLEMENT

Dit hoofdstuk over de tennisspelregels studeer je in via het e-learning platform Drillster. De cursustekst kan je
gebruiken als extra verduidelijking. De cases en vragen komen samen met de antwoorden ook terug in Drillster.

1.

HET SPEELVELD, RACKET EN BAL

1.1. HET SPEELVELD
1.1.1

Een maxiveld
Een maxi-tennisveld is een rechthoek van 23,77 m lang en voor het enkelspel 8,23 m breed. Voor het dubbelspel moet het
terrein 10,97 m breed zijn.

De hoogte van het net moet in het midden 0,914 m bedragen. Bij enkelspelwedstrijden moeten er enkelspelpaaltjes
worden geplaatst. Deze moeten langs weerszijden op 0,914 m buiten het enkelspelveld worden geplaatst.
Zorg ervoor dat het net volledig gespannen is en dat de ruimte tussen de netpalen volledig gevuld is, zodat er geen ballen
door de “mazen van het net” kunnen.
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1.1.2

Een U9 veld

•

lengte: 18,00 m

•

breedte: 6,50 m

•

nethoogte: 0,80 m

Opmerkingen
•

Voor het dubbelspel geldt de breedte van het maxitennis enkelspelveld.

•

Bij U9 reeksen worden nooit enkelspelpaaltjes geplaatst.

1.1.3

Een U11 veld

•

lengte: 21,00 m

•

breedte: maxitennisveld

•

nethoogte: maxitennisveld

Opmerkingen
•

Voor het dubbelspel geldt de breedte van het maxitennis enkelspelveld.

•

Voor de reeks U11/1 geldt het volledige maxiveld.

•

Bij U11 reeksen worden nooit enkelspelpaaltjes geplaatst (behalve bij U11/1).

1.2. HET RACKET
Elk racket dat gebruikt wordt moet voldoen aan de regels die werden opgesteld door de ITF. Er mag geen gebruik gemaakt worden
van een toestel of batterij die het vermogen van het racket verhoogt.
Case 1:
Mogen er meerdere dempers worden aangebracht op het racket?
Zo Ja, waar mogen deze worden aangebracht?
A: Ja, ze mogen overal in het racket worden aangebracht.
B: Ja, ze mogen enkel onder de laatste, verticale snaar worden aangebracht.
C: Ja, ze mogen uitsluitend worden aangebracht buiten het patroon van de gekruiste snaren.
D: Neen, er mag slechts één demper worden aangebracht.
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Case 2:
Tijdens het spel gaan de snaren van een (amateur)speler toevallig stuk. Mag hij met dit racket verder spelen?
A: ja
B: neen
Case 3:
Tijdens het spel breekt het racket van een speler. Mag hij met dit racket verder spelen?
A: ja
B: neen

1.3. DE BAL
1.3.1

Een wedstrijdbal

Elke bal die gebruikt wordt moet voldoen aan de regels die werden opgesteld door de ITF.
Opmerkingen
•

In de reeks U9 wordt een aangepaste “oranje” bal voorzien.

•

In de reeksen U11/2, U11/3 (U11/4, bij interclub) worden aangepaste “groene” ballen voorzien.

•

In de reeks U11/1 wordt met een normale harde bal gespeeld.

Case 4:
Na een slagenwissel is gebleken dat de gespeelde bal te zacht is. De speler die het punt verloor komt met deze bal naar de
SR. De SR is het hiermee eens. Hij beslist:
A: Het punt te laten overspelen en een vervangende bal van dezelfde soort en graad van slijtage in het spel te brengen.
B: Te laten doorspelen met de te zachte bal.
C: Een vervangende bal van dezelfde soort en kwaliteit onmiddellijk in het spel te brengen.
Het gemaakte punt blijft geldig.

Case 5:
In een slagenwissel is een bal stuk geslagen. De SR dient als volgt te handelen:
A: Het punt te laten overspelen en een vervangende bal van dezelfde soort en graad van slijtage in het spel te brengen.
B: Te laten overspelen met de lekke bal.
C: Een vervangende bal van dezelfde soort en kwaliteit in het spel te brengen zonder het punt te laten overspelen.
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TEST JEZELF!
1.

Tijdens de opwarming gaat een bal over de omheining. De bal is niet meer terug te vinden. Wat doet de SR?
A: De SR laat de wedstrijd verder spelen met drie ballen.
B: De SR brengt een nieuwe bal in het spel.
C: De SR zoekt een bal van dezelfde slijtage als de drie overige ballen en brengt deze in het spel.

2.

De besnaring van de serveerder breekt tussen eerste en tweede opslag. Deze eerste opslag belandt in het net.
Wat beslist de SR?
A: De SR laat een eerste opslag spelen als de serveerder van racket wisselt.
B: De SR laat een tweede opslag spelen als de serveerder niet van racket wisselt.
C: De SR laat een tweede opslag spelen als de serveerder al dan niet van racket wisselt.
D: De SR laat altijd een eerste opslag spelen, ook al wisselt de serveerder niet van racket.

3.

De besnaring van de ontvanger breekt tussen eerste en tweede opslag. Deze eerste opslag belandt buiten het opslagveld.
Wat beslist de SR?
A: De SR laat een eerste opslag spelen als de ontvanger van racket wisselt.
B: De SR laat een eerste opslag spelen als de ontvanger niet van racket wisselt.
C: De SR laat een tweede opslag spelen als de ontvanger al dan niet van racket wisselt.
D: De SR laat altijd een tweede opslag spelen, ook al wisselt de ontvanger van racket.

4.

Tijdens een slagenwisseling breekt een snaar in het racket van speler A. De door A teruggeslagen bal raakt de netband
en valt dan in zijn eigen speelhelft. Speler A vraagt aan de SR om het punt opnieuw te spelen.
A: De SR beslist om het punt te laten overspelen.
B: Speler B wint het punt omdat het toegelaten is om met een racket te spelen met gebroken snaren.

5.

Tijdens de opwarming gaat een bal over de omheining. De bal is niet meer terug te vinden. Wat doet de scheidsrechter?
A: De scheidsrechter laat verder spelen met drie ballen.
B: De scheidsrechter brengt een volledig nieuwe bal in het spel.
C: De scheidsrechter brengt een bal van dezelfde slijtage en kwaliteit als de overige drie ballen in het spel.
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2.

EEN VASTE HINDERNIS

2.1. WAT IS EEN VASTE HINDERNIS?
De vaste hindernissen op een tennisbaan zijn:
•

achter- en zijafsluitingen, reclameborden

•

het publiek

•

de tribunes en zitbanken (en paraplu’s) van de spelers

•

de scheidsrechtersstoel en stoelen van lijnrechters

•

de scheidsrechter, lijnrechters en ballenrapers

•

het scorebord

Indien de bal, die in het spel is, een vaste hindernis raakt nadat hij de grond raakte binnen het juiste speelveld, wint de speler
die de bal speelde het punt.
Raakt de bal een vaste hindernis vooraleer de grond te raken, wint de tegenstrever het punt.
Het raken van een vaste hindernis, betekent verlies van het punt, de bal is niet langer in het spel.

2.2. BIJZONDERE VASTE HINDERNISSEN
2.2.1

De bal raakt een onderdeel van het net bij DE OPSLAG

Cursustekst: clubscheidsrechter

9 / 47

2.2.2

De bal raakt een onderdeel van het net tijdens HET SPEL

Case 6:
Welke bewering is correct?
A: Tijdens een slagenwisseling in het dubbelspel raakt de bal de netpaal en valt binnen de lijnen. Het spel gaat door.
B: De opslagbal raakt de netpaal en valt dan binnen het goede servicevak. Het spel gaat door.
Case 7:
Leg aan beide spelers uit wie het spel wint.
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3.

DE BAL IN HET SPEL

3.1. VOLGORDE VAN OPSLAAN EN ONTVANGEN
3.1.1

Enkelspel

Aan het einde van elk spel, wordt de serveerder ontvanger en wordt de ontvanger serveerder voor het volgende spel.
Een tiebreak geldt als één spel. De persoon die in de tiebreak begon op te slagen, zal ontvanger worden in de volgende set. De
spelers wisselen na een tiebreak ook van kant, waarbij het laatste punt uit de tiebreak als referentie wordt genomen.
Voorbeeld
Annelies begint in de tiebreak met serveren. Annelies staat langs de rechterkant van het veld en Jolien langs de linkerkant op het
einde van de tiebreak. Na de rustperiode tussen de sets, zal Jolien dus langs de rechterkant starten met serveren en Annelies
langs de linkerkant starten met ontvangen.

3.1.2

Dubbelspel

In het dubbelspel gelden dezelfde regels als in het enkelspel. Elk team serveert / ontvangt om de beurt. Elke speler van het team
moet om de beurt opslagen. Deze volgorde zal gedurende de hele set worden aangehouden.
Bij het begin van de set mag de opslagvolgorde binnen een team gewijzigd worden. Een matchtiebreak geldt als een derde set.
De opslagvolgorde binnen het team mag hier dus gewijzigd worden.
In een normale tiebreak, zal de opslagvolgorde van de set gerespecteerd blijven.
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3.2. DE OPSLAG
De serveerder moet, alvorens hij zijn opslagbeweging inzet:
•

met beide voeten achter de achterlijn staan;

•

schuin tegenover het opslagvlak waarin hij de bal slaagt, staan;

•

Tussen het denkbeeldig verlengde van het middenmerk en het denkbeeldig verlengde van de buitenkant van de zijlijn, staan.

Opmerkingen
•

De serveerder mag de bal in iedere willekeurige richting gooien en slaan voordat die bal op de grond komt.

•

Onderhands opslaan mag dus ook, maar niet de bal eerst laten stuiten.

•

Na een goede eerste opslag mag de serveerder nooit de tweede opslagbal achter zich weggooien.

3.2.1

De voetfout

Er is sprake van voetfout als de serveerder:
•

Verkeerd gaat staan, bijvoorbeeld buiten de zijlijn.

•

Loopt bij het serveren; een aanloopje mag niet.

•

Eén van de lijnen raakt.

Belangrijk hierbij is het moment van slagen. Een voetfout kan pas geroepen worden als het racket de bal raakt. Merk ook op dat
de voet boven de lijn mag zijn tijdens de opslagbeweging, maar de voet mag de lijn niet raken op het moment dat de bal geslagen
wordt.
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3.2.2

De opslagfout

Een opslag is foutief als:
•

De serveerder een overtreding begaat tegen de opslag- of voetfoutregels.

•

De bal buiten het servicevlak geslagen is.

•

De serveerder de bal mist terwijl hij deze tracht te slaan.

•

De bal een vaste hindernis, een enkelspelpaal of een netpaal raakt vooraleer de grond te raken.

•

De geserveerde bal de serveerder of zijn partner (of iets dat ze aanhebben of dragen) raakt, na het slaan.

3.2.3

De terugslag

De ontvanger moet klaarstaan als de serveerder gaat opslagen. Hij krijgt hiervoor “redelijke tijd”. De serveerder mag nog niet
opslaan als de ontvanger niet klaar is.
Wanneer de serveerder toch opslaat als de ontvanger nog niet klaar staat, dan mag de ontvanger de bal niet terugslaan. Doet hij
dit wel, dan verliest hij het punt.
De ontvanger mag, langs zijn speelhelft, gaan staan waar hij wilt om de opslag te ontvangen. Tijdens het spel mag hij, indien
nodig, voorbij het net komen maar niet binnen de lijnen van het speelveld van zijn tegenstander.

3.3. DE BAL IN HET SPEL
Vanaf het ogenblik dat de opslag geslagen is, is de bal in het spel, tenzij het een servicefout of een let is. De bal blijft in het spel
tot één van de spelers er niet in slaagt de bal terug te slaan in de helft van zijn tegenstrever en op de juiste manier. Dan is het
punt beslist en is de bal uit het spel, m.a.w. er is dan sprake van verlies van een punt.

Enkele bijzondere gevallen
•

De bal raakt het netband, maar valt toch in de goede speelhelft van de tegenstander. De slagenwisseling gaat verder.

•

De bal heeft veel tegeneffect en komt, na de grond geraakt te hebben (eventueel met behulp van de wind), weer terug. De
andere speler mag dan over het net reiken om de bal te raken, maar mag het net hierbij niet raken.

•

Nadat de speler de bal aan zijn kant van het net heeft geraakt of zelfs naast de bal sloeg, mag zijn racket in de uitzwaai over
het net komen.
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•

De bal komt, buiten de netpaal om geslagen, in de goede speelhelft. Deze bal moet niet hoger dan de nethoogte geslagen
worden.

•

De bal glipt door de mazen van het net, zonder het net te raken.

3.4. NO SERVICE LET-REGEL
In het Belgian Junior Circuit wordt de “no service let-regel” toegepast bij U11, U13
en U15.
Concreet betekent dit dat wanneer een bal de netband of het net raakt bij de opslag
en in het correcte opslagvak terechtkomt, de slagenwisseling gewoon doorgaat. Een
scheidsrechter zal hier dus geen “let” roepen.
Deze regel is ook van toepassing bij alle ITF junior matchen.

3.5. VERLIES VAN EEN PUNT
Een speler kan op verschillende manieren het punt verliezen:
•

De tweede opslag belandt in het net of buiten het opslagveld.

•

De bal komt niet over het net.

•

De bal de grond raakt buiten het speelveld.

•

De bal raakt een vaste hindernis.
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•

De speler zijn racket naar de bal gooit, de bal effectief raakt en over het net, binnen de lijnen valt.

•

De bal een speler of kledij van de speler raakt.

•

De bal tweemaal (of meer) botst alvorens deze wordt teruggeslagen of helemaal niet wordt teruggeslagen.

•

De speller (of zijn racket of kledij) het net raakt als de bal nog in het spel is.

•

De speler met zijn voet (of racket) de speelhelft van zijn tegenstander raakt, terwijl de bal nog in het spel is.

•

De speler de bal speelt voordat deze over het net komt op zijn speelhelft.

•

De bal in de mazen van het net blijft hangen.

Opmerkingen
•

Een ontvanger verlies het punt als hij de opslagbal raakt alvorens deze de grond raakt.

•

Het ontvangende team verliest het punt als de opslagbal de ontvanger of de medespeler raakt alvorens deze de grond raakt.

3.6. HINDEREN
3.6.1
•

Hinder door een scheidsrechter

Als de scheidsrechter een bal die werd uitgegeven corrigeert, zal het punt herspeeld worden. Een uitzondering op deze regel
is wanneer het, volgens de interpretatie van de scheidsrechter, een duidelijk winnende opslag was of een bal die de
tegenstander onmogelijk kon bereiken. Als de scheidsrechter twijfelt of het een ace was of een winnend punt, zal het voordeel
van de twijfel worden gegeven en wordt het punt herspeeld.

•

Als een bal die binnen werd gegeven gecorrigeerd wordt, dan is het punt beëindigd.

•

Als een voetfout geroepen wordt, voordat de bal werd geraakt, zal het punt herspeeld worden.

3.6.2

Hinder door iets van buiten het terrein

Als een speler gehinderd wordt door iets buiten zijn controle (een bal die op het terrein rolt, een papier dat in het veld wordt
geblazen …) tijdens het punt of tijdens zijn opslagbeweging, zal het punt herspeeld worden.
Opmerkingen
Volgende zaken worden niet beschouwd als hinder:
•

Geluiden uit het publiek.

•

Omstaanders die “UIT” roepen.

•

Licht dat uitgaat op een ander veld.
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3.6.3

Hinder door de tegenspeler

Een speler kan zijn tegenstander opzettelijk of onopzettelijk hinderen.
•

Opzettelijke hinder zal er altijd voor zorgen dat de speler die de hinder veroorzaakt het punt zal verliezen.
Voorbeeld: Een speler steekt haar vinger in de lucht om aan te geven dat een bal buiten is. Ze kijkt naar het balmerk en stelt
vast dat de bal goed is.

•

Onopzettelijke hinder zal ervoor zorgen dat het punt herspeeld wordt. Toch is het aan de scheidsrechter om duidelijk te
maken dat wanneer dit een tweede keer gebeurt, de hinder zal leiden tot puntverlies.
Voorbeeld: Een speler verliest tijdens het punt zijn pet, een bal valt uit zijn broekzak, een demper komt los uit het racket

Opmerkingen
•

Het kan gebeuren dat een speler zijn pet verliest, en er enkele punten later een bal uit zijn broekzak valt. Het vallen van de
pet geldt dan als onopzettelijke hinder, maar de bal die uit zijn broekzak valt wordt dan opzettelijke hinder.

•

Een speler kan nooit een LET eisen als omdat hij meent dat zijn tegenstander gehinderd wordt.

•

Een vaste hindernis kan nooit een hinder zijn.

•

Een speler kan zichzelf nooit hinderen.

TIP
Roep niet te snel ‘’hinder’’. Je kan beter even wachten en nagaan of de tegenstander effectief gehinderd wordt.

Case 8:
Tijdens een slagenwisseling raakt de bal die Jens slaat, de netband waarna het enkelspelpaaltje omvalt. De geslagen bal
stuit in de speelhelft van zijn tegenstrever. Wat moet de SR beslissen?
A: Punt voor Jens.
B: Punt voor zijn tegenstrever.
C: Het spel laten doorgaan.
D: Het spel onderbreken en een LET geven.
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TEST JEZELF!
1.

1Nadat Amber
Nadat
Amber haar 2de opslag heeft geslagen rolt er een hinderlijke bal van een ander terrein
haar 2de opslag heeft geslagen rolt er een hinderlijke bal van een ander terrein op het speelveld binnen.
hetdespeelveld
binnen.
Wat beslist
scheidsrechter?

Wat beslist de scheidsrechter?

A Hij onderbreekt het spel en geeft een let 1ste opslag.

A: Hij onderbreekt het spel en geeft een let 1ste opslag.

B Hij onderbreekt het spel en geeft een let 2de opslag.
B: Hij onderbreekt het spel en geeft een let 2de opslag.

C Hij wacht af of één van de spelers een let vraagt en geeft dan een let 1ste opslag.

C: Hij wacht af of één van de spelers een let vraagt en geeft dan een let 1ste opslag.

2
2.

Een speler gooit na een eerste goede opslag, de tweede bal achter zich weg.

Een speler gooit na een eerste goede opslag, de tweede bal achter zich weg. Wat beslist de scheidsrechter?

Wat beslist de scheidsrechter?

A: De SR A
laat
punt verder spelen.
Dehet
scheidsrechter
laat

het punt verder spelen.

B: De SR B
kent
punt toe aan de kent
ontvanger.
Dehet
scheidsrechter
het punt

toe aan de ontvanger.

De ‘’LET’’
scheidsrechter
“LET”
en maakt
serveerder
duidelijk
is
C: De SR C
roept
en maakt deroept
serveerder
duidelijk
dat ditde
eenmalig
is en hij
volgende dat
keer dit
het eenmalig
punt verliest.

en hij

een volgende keer het punt verliest.

D: De SR roept ‘’LET’’ telkens deze situatie zich voordoet.

D De scheidsrechter roept “LET” telkens deze situatie zich voordoet.
3.

Wat beslist de scheidsrechter tijdens een enkelspel als een 1ste opslag de ontvanger raakt via het enkelpaaltje?

3

Wat beslist de scheidsrechter tijdens een enkelspel als een 1ste opslag de ontvanger raakt via

A: 1ste opslag fout: de serveerder moet een 2de opslag slaan

het enkelspelpaaltje?

B: Punt voor de ontvanger.

A 1ste opslag fout; de serveerder moet een 2de opslag slaan.

C: LET, 1ste opslag.

B Punt voor de ontvanger.

D: Punt voor
de serveerder.
C LET,
1ste opslag.

D Punt voor de serveerder.
4.

Wat beslis je als scheidsrechter?

4

Wat beslis je als scheidsrechter?

Ze liet haar
racket vallen…
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5.

Is dit toegestaan?

6.

Lena speelt een bal in de speelhelft van Anja. De bal heel zoveel effect dat deze direct over het net terugspringt in de
speelhelft van Lena. In een poging van Anja om de bal alsnog te raken wordt zij opzettelijk gehinderd door Lena.
De scheidsrechter beslist:
A: Punt voor Lena.
B: Punt voor Anja.
C: Herspelen van het punt.

7.

Ron speelt tegen Vic. Ron wil een 2de opslag slaan, als de scheidsrechter ziet dat Vic nog niet klaar staat.
Wat beslist de scheidsrechter?
A: Hij wacht af of Vic zal proberen de opslag terug te slaan.
B: Hij wacht af of Vic zal zeggen dat hij niet klaar is.
C: Hij grijpt in en geeft een let 1ste opslag.
D: Hij grijpt in en verzoekt Ron met een 2de opslag te wachten tot Vic klaar staat.

8.

Wat beslist de scheidrechter tijdens een dubbelspel als een 1ste opslag de medespeler van de serveerder raakt vooraleer
de bal de grond raakt in de speelhelft van de tegenstrever?
A: Punt voor de serveerder.
B: Punt voor de ontvanger.
C: 1ste opslag fout, serveerder moet 2de opslag slaan.
D: Herspelen van het punt.
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4.

HET VERBETEREN VAN FOUTEN

4.1. HET VERBETEREN VAN EEN CALL
Iedereen maakt fouten! Het is niet altijd even eenvoudig om (op gravel) de bal binnen of buiten de lijnen te zien. Gelukkig kan je
hierbij gebruik maken van de afdruk en je beslissing nog even controleren. Dit kan op vraag van één van de spelers, maar je kan
ook pro-actief de balafdruk controleren.

Wanneer je een bal buiten geeft die, na controle, binnen blijkt te zijn kan
volgend stappenplan je helpen:
•

Is een terugslag (bij opslag of in de rally) mogelijk: LET

•

Is een terugslag (bij opslag of in de rally) twijfelachtig: LET

•

Is een terugslag (bij opslag of in de rally) niet mogelijk: PUNT TOEKENNEN

Uiteraard is het belangrijk dat je een balafdruk kan vinden. Het kan soms gebeuren dat je op een (vochtige) gravelondergrond
geen afdruk kan vinden. In dat geval blijft je oorspronkelijke beslissing gelden.

4.2. SERVEREN VANOP DE FOUTE SPEELHELFT / KANT
•

Tijdens een gewoon spel of in de tiebreak, indien de speler serveerde aan de verkeerde speelhelft, zal deze vergissing zo snel
mogelijk hersteld worden. De serveerder zal nu serveren aan de juiste speelhelft en dit in overeenstemming met de score.
Een foute service geslagen vooraleer de vergissing werd ontdekt blijft niet behouden. De serveerder heeft in dit geval recht
op een eerste opslag.

•

Tijdens een gewoon spel of in de tiebreak zal, indien de serveerder van de verkeerde kant van zijn speelhelft serveerde, de
servicevolgorde hersteld worden van zodra deze vergissing ontdekt werd en dit in overeenstemming met de score.
Een foute service geslagen vooraleer de vergissing werd ontdekt blijft behouden.
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4.3. FOUTE SERVEERDER
4.3.1
•

Enkelspel

Indien een speler serveert, wanneer het zijn beurt niet is, moet de speler, die had moeten serveren, gaan serveren zodra de
vergissing ontdekt is. Indien echter een spel is beëindigd, voordat de vergissing is ontdekt, wordt het serveren in de gewijzigde
volgorde voortgezet. Een foute service geslagen vooraleer de vergissing werd ontdekt, wordt niet geteld (de “nieuwe”
serveerder krijgt een eerste opslag).

•

Wanneer tijdens een tiebreak een speler buiten zijn beurt serveert, en de vergissing wordt ontdekt na een even aantal punten,
dan wordt de vergissing onmiddellijk verbeterd. Indien deze vergissing wordt ontdekt na een oneven aantal gespeelde punten,
wordt het serveren in de gewijzigde volgorde verder gezet.
Een foute service geslagen vooraleer de vergissing werd ontdekt, wordt niet geteld (de “nieuwe” serveerder krijgt een eerste
opslag).

4.3.2

•

Dubbelspel

Indien één van de spelers van het team serveert als het zijn beurt niet is, zal elke foute service, geslagen voor de ontdekking
van de vergissing, geldig blijven. (Een 2de opslag blijft een 2de opslag.)

•

Indien gedurende een gewoon spel of tijdens een tiebreak, de volgorde van het ontvangen van de service is gewijzigd door
de ontvangers, moeten zij in deze volgorde verder spelen tot het einde van het spel. In het volgende spel waarin zij weer
ontvangers zijn, moeten ze hun oorspronkelijke opstelling weer innemen.

Case 9:
Een tweede service raakt het net. De scheidsrechter roept ‘’net, fout’’ , terwijl hij zich vervolgens realiseert dat de bal de
middenservicelijn heeft geraakt. Hij herstelt zich onmiddellijk en roept af: ‘’Correctie de bal was goed, tweede service’’.
De beslissing van de scheidsrechter is:
A: juist
B: onjuist
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Case 10:
Leg aan de spelers uit wie gelijk heeft.

Case 11:
Tijdens een tiebreak bij 12/12 vergeten de spelers van kant te wisselen. De puntenstand is 13/12 wanneer de
scheidsrechter deze vergetelheid vaststelt.
A: De spelers wisselen van kant en spelen verder bij 13/12.
B: De spelers wisselen niet van kant voor 15/15.
C: De spelers wisselen van kant en spelen verder bij 12/12.
D: De spelers herbeginnen de hele tiebreak.

Case 12:
In een enkelspel speelt A tegen B. Bij een stand van 4 – 5 in de eerste set slaat A buiten zijn beurt op en wint dit spel.
Het wordt 5 gelijk en nu stelt men de vergissing vast. Wat is de juiste beslissing?
A: Laat B opslaan bij een stand 5 – 4.
B: Score blijft behouden, 5 – 5 en B moet opslagen.
C: Score blijft behouden, 5 – 5 en A moet opslagen.
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TEST JEZELF!
1.

In een dubbelwedstrijd A-B tegen X-Y is in de set de opslagvolgorde A-X-B-Y. Tijdens de tiebreak in de eerste set slaat X
opdubbelwedstrijd
in de plaats van Y voor
hettegen
zesde X-Y
van zevende
(A XX
BB XX). De vergissing
wordt vastgesteld
1per vergissing
In een
A-B
is in depunt
set de
opslagvolgorde
A-X-B-Y.
Tijdens detijdens
tiebreak
de slagenwisseling voor het zevende punt. De scheidsrechter …

in de eerste set slaat X per vergissing op in de plaats van Y voor het zesde en zevende punt (A

A: Laat verder
en wijzigt
de opslagvolgorde
in AA YY BBtijdens
XX …
XX BBspelen
XX). De
vergissing
wordt vastgesteld

de slagenwisseling voor het zevende punt.

B: Onderbreekt
onmiddellijk het spel en laat het zevende punt opslaan door Y.
De scheidsrechter.
C: Laat verder spelen en wijzigt de opslagvolgorde in BB YY AA XX …

A Laat verder spelen en wijzigt de opslagvolgorde in AA YY BB XX ...

D: Onderbreekt
de slagenwisseling
en laat het
opnieuw
beginnen.punt
B Onderbreekt
onmiddellijk
hettie-breakspel
spel en laat
het zevende

opslaan door Y.

C Laat verder spelen en wijzigt de opslagvolgorde in BB YY AA XX ...

In een enkelspel tussen X en Y wordt door Y een 2de opslag geslagen. De scheidsrechter kan geen beslissing nemen, omdat

2.

D Onderbreekt
de slagenwisseling
en laat doen?
het tie-breakspel
hij de opslag
niet gezien heeft.
Wat moet de scheidsrechter

opnieuw beginnen.

A: Gokken op ‘’in’’ en laten doorspelen.

2

In een enkelspel tussen X en Y wordt door Y een 2de opslag geslagen. De scheidsrechter kan

B: Let 2de opslag

geen beslissing nemen, omdat hij de opslag niet gezien heeft. Wat moet de scheidsrechter

C: Let 1ste opslag

doen?

D: Reageren op de reactie van de spelers.

A gokken op “in” en laten doorspelen
3.

Tijdens een wedstrijd
op gemalen baksteen inspecteert de scheidsrechter een ballenafdruk, toch vindt hij dat deze niet
de

B let 2 opslag

duidelijk is. Wat beslist de scheidsrechter?

C let 1ste opslag
A: Afdruk uitwissen.

D reageren op de reactie van de spelers

B: De oorspronkelijke afroep geldt.

3C: Aan deTijdens
eenvragen
wedstrijd
op te
gemalen
baksteen inspecteert de scheidsrechter een ballenafdruk,
lijnrechter
de afdruk
interpreteren.
tochvan
vindt
hij dat
D: Herspelen
het punt.

deze niet duidelijk is. Wat beslist de scheidserchter?

A afdruk uitwissen

4.

De scheidsrechter geeft een tweede opslag buiten (er wordt gespeeld op gravel). De serveerder vraagt om het balmerk

B de oorspronkelijke
afroep
geldt
te controleren.
De scheidsrechter doet
dit en
stelt vast dat de opslag de lijn raakt. Wat beslist de scheidsrechter?
C aan de lijnrechter vragen de afdruk te interpreteren

A: De SR beslist om de serveerder de eerste opslag opnieuw te laten spelen.

D Herspelen van het punt

B: De SR beslist om de serveerder de tweede opslag opnieuw te laten spelen.
C: De SR houdt vast aan de eerste beslissing en zegt dat het nu te laat is om te corrigeren.

5

De scheidsrechter geeft een tweede opslag buiten (er wordt gespeeld op gravel). De

serveerder vraagt
Cursustekst: clubscheidsrechter
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/ 47 dit en stelt vast

dat de opslag de lijn raakt. Wat beslist de scheidsrechter?
A De SR beslist om de serveerder de eerste opslag opnieuw te laten spelen.

5.

ONDERBREKINGEN

5.1. DE 25 – 90 – 120 - REGEL
•

25 seconden
o Na de beëindiging van een punt tot de aanvang van een nieuw punt.
o Tussen de eerste en de tweede opslag.

•

90 seconden
o Bij de aanvang van de kantwissel. Dit is het ogenblik waarop het vorige punt eindigt.
o Na 1 minuut volgt de afroep: “Tijd”
o Na 1 minuut 15 seconden volgt de afroep: “15 seconden”

•

120 seconden
o Na de beëindiging van een set (set-break).
o Na 1 minuut 30 seconden volgt de afroep: “Tijd”
o Na 1 minuut 45 seconden volgt de afroep: “15 seconden”

5.2. REDELIJKE TIJD
Redelijke tijd wordt toegepast in volgende situaties:
•

De speler zijn/haar kledij is gescheurd en moet vervangen worden.

•

De speler zijn/haar schoenen zijn stuk en moeten vervangen worden.

•

Bij een sanitaire onderbreking.
o Dames en heren krijgen één sanitaire onderbreking per wedstrijd.
o In het dubbel krijgt elk team twee sanitaire onderbrekingen. Als beide spelers uit hetzelfde team samen gaan, geldt dit
als één sanitaire onderbreking.

Opmerking: Redelijke tijd geldt niet voor rackets of gebroken snaren.
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5.3. KWETSUUR
Tijdens een wedstrijd kan een speler geblesseerd raken. De speler mag hiervoor een behandeling vragen op eender welk moment
tijdens de wedstrijd. Bij voorkeur tijdens een kantwissel, maar dit is niet verplicht.
Wanneer de kinesist/sportarts het veld opstapt, zal de scheidsrechter aangeven welke speler de behandeling gevraagd heeft.
Hierna start een evaluatie (gesprek met de speler). Dit mag zo lang duren als nodig. De kinesist/sportarts zal een teken geven aan
de scheidsrechter wanneer hij/zij de behandeling zal starten. Vanaf dit moment start de “medische time-out”. Deze duurt
maximaal drie minuten. De scheidrechter zal de kinesist/sportarts een teken geven op twee minuten, één minuut en dertig
seconden. Hierna kondigt de scheidsrechter “tijd” aan.

Krampen worden niet beschouwd als een blessure, maar een natuurlijke verzwakking door het verloop van de wedstrijd. Een speler
heeft hiervoor dus geen recht op een medische time-out. De behandeling kan slechts plaatsvinden tijdens de kantwissel (gedurende
de tijd van de kantwissel) en dit maximaal twee keer. Indien een speler toch onmiddellijk een behandeling wilt, kan hij de
resterende punten, tot de volgende kantwissel, opgeven.
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Wanneer een speler gevallen is en de wonde is aan het bloeden, moet deze onmiddellijk
verzorgd worden. Ook wanneer dit in het midden van een spel gebeurt. De behandeling
mag zo lang duren tot het bloeden gestopt is. Wanneer dit levensbedreigend is, kan een
speler uiteraard niet verder spelen.

5.4. CONTACTLENZEN EN BRIL
Een speler met een bril of contactlenzen moet altijd goed voorbereid zijn. We maken een onderscheid tussen twee situaties:
•

Wanneer een reservebril of lenzen aanwezig zijn op het terrein bij
het begin van een match, dan wordt deze aanzien als deel van de
uitrusting en krijgt de speler ‘’redelijke tijd’’ om deze te vervangen
indien nodig. Bijvoorbeeld door regen op de bril of een vuile lens
na een val

•

Wanneer een reservebril of lenzen niet aanwezig zijn op het terrein
bij het begin van een match, dan wordt deze niet aanzien als deel
van de uitrusting en heeft de speler geen recht op een onderbreking
om deze te vervangen. Bijvoorbeeld lenzen die vervangen moeten
worden door een bril die nog in de kleedkamer ligt. Wanneer de lenzen of de bril beschadigd worden (door bijvoorbeeld
een bal die de bril raakt), heeft de speler wel recht om deze te vervangen. Hiervoor krijgt hij ‘’redelijke tijd’’.

5.5. INSPEELTIJD VAN EEN WEDSTRIJD
Een opwarming duurt 5 minuten. Wanneer een wedstrijd onderbroken wordt door regen, kan een opwarming hernomen worden:
•

als de onderbreking tussen de 0 – 15 minuten heeft geduurd: geen inspeeltijd.

•

als de onderbreking tussen de 15 – 30 minuten heeft geduurd: 3 minuten inspeeltijd.

•

als de onderbreking meer dan 30 minuten heeft geduurd: 5 minuten inspeeltijd.

De wedstrijdleider beslist bij verandering van ondergrond (indoor spelen) of er extra inspeeltijd wordt toegestaan.
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TEST JEZELF!
1.

Jan krijgt tijdens het vierde spel van de derde set krampen. Hij vraagt om verzorging. Zijn tegenstrever zegt hem dat dit
niet toegelaten is en eist dat hij onmiddellijk verder speelt. Jan vraagt om de scheidsrechter die stand-by is. Deze beslist:

1

Jan krijgt tijdens het vierde spel van de derde set krampen. Hij vraagt om verzorging. Zijn

tegenstrever
dat
niet toegelaten
is en
A: Hem verzorging
toe te zegt
staan hem
tijdens
de dit
reglementaire
20 seconden.

eist dat hij onmiddellijk verder speelt. Jan

B: De verzorging toestaan tijdens de eerstvolgende kantwissel met verlies van de resterende punten (4de en 5de game).

vraagt om de scheidsrechter die stand-by is. Deze beslist:

C: Hem onmiddellijk verzorging toe te staan tijdens de reglementaire 3 minuten.

A Hem verzorging toe te staan tijdens de reglementaire 20 seconden.
2.

Een speler draagt contactlenzen. Tijdens het spelen van een punt valt een lens op de grond en is vuil. Hij vraagt om extra
tijd om een
lens verzorging
te gaan halen toestaan
in de kleedkamer.
Indien ja, hoeveelkantwissel
tijd kan hij hiervoor
krijgen?van
B andere
Hem de
tijdensMagdedit?eerstvolgende
met verlies

de

resterende punten (4de en 5de game).

A: Dit mag niet, aangezien de speler zijn materiaal op het terrein moet zijn voor de aanvang van de wedstrijd.
B: Dit mag,
doch moet
hij binnen verzorging
de 20 seconden
zijn.
C Hem
onmiddellijk
toeterug
te staan

tijdens de reglementaire 3 minuten.

C: Dit mag en hij moet over een ‘’redelijke tijd’’ kunnen beschikken.
3.

Na het tossen begint de opwarming. Els won de toss en verkoos te ontvangen. Na enkele minuten begint het plots te

2stortregenen.
Een Els
speler
draagt
Tijdens
het spelen
een punt
valtbespeelbaar.
een lens opDede
en Ilse
moetencontactlenzen.
het terrein verlaten.
Na anderhalf
uur is van
het terrein
opnieuw
zongrond
schijnt.en
is vuil. Hij vraagt om extra tijd om een andere lens te gaan halen in de kleedkamer. Mag dit ?

A: Ilse moet nu serveren omdat Els verkoos te ontvangen.

Indien
ja, hoeveel
hij te
hiervoor
krijgen?
B: Els moet
nu ontvangen
omdattijd
zij kan
verkoos
ontvangen.
C: Els mag nu opnieuw kiezen: serveren, ontvangen, de kant of de keuze aan haar tegenstreefster geven.

A Dit mag niet, aangezien de speler zijn materiaal op het terrein moet zijn voor de aanvang

4.

Rik breekt op
hetde
einde
van een rally zijn snaren. Hij komt hij naar de scheidsrechter en vraagt om een nieuw racket uit
van
wedstrijd.
zijn auto te gaan halen. De auto staat op de parking, ongeveer een halve minuut wandelen van het terrein. Wat beslist

B Dit mag, doch
de scheidsrechter?

hij moet terug zijn binnen de 20 seconden.

C Dit mag en hij moet over een “redelijke tijd“ kunnen beschikken.

A: De scheidsrechter weigert Rik om het terrein te verlaten. Rik moet verder spelen met de gebroken snaren tot de
volgende kantwissel.
B: De scheidsrechter vraagt aan Rik of hij geen ander racket in zijn tenniszak bij heeft. Indien Rik er geen heeft, geeft

3

hij hem redelijke tijd om het nieuwe racket te gaan halen.

Na het tossen begint de opwarming. Els won de toss en verkoos te ontvangen. Na enkele

C: De scheidsrechter
vraagt het
aan Rik
of hij
geen ander racket
zijnIlse
tenniszak
bij het
heeft.
Indien verlaten.
Rik er geenNa
heeft,
geeft
minuten begint
plots
te stortregenen.
Elsinen
moeten
terrein
anderhalf
hij hem de toestemming om het racket te gaan halen in zijn auto, maar geeft na twintig seconden een waarschuwing

uur is het terrein opnieuw bespeelbaar. De zon schijnt nu.

voor tijdsoverschrijding indien Rik nog niet aanwezig is op het terrein.

A Ilse moetvraagt
nu serveren
verkoos
tezijn
ontvangen.
D: De scheidsrechter
aan Rik of omdat
hij geenEls
ander
racket in
tenniszak bij heeft. Indien Rik er geen heeft, vraagt
de scheidsrechter aan een supporter om het racket te gaan halen in Rik zijn auto. Deze supporter krijgt hiervoor

B Els
moet
redelijke
tijd.

nu ontvangen omdat zij verkoos te ontvangen.

C Els mag nu opnieuw kiezen: serveren, ontvangen, de kant of de keuze aan zijn
tegenstrever geven.
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•

HOOFDSTUK 2
DE OFFICIAL OP HET VELD
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Dit hoofdstuk komt uitgebreid aan bod tijdens de cursusdag. Je kan het nu reeds nalezen om je optimaal voor te
bereiden.

1.

HET LEIDEN VAN EEN WEDSTRIJD

1.1. VOOR DE WEDSTRIJD
Als scheidsrechter is het belangrijk om tijdig aanwezig te zijn op de club waar de wedstrijd zal plaatsvinden. Het kan ook zijn dat
er een algemene briefing zal plaatsvinden, onder leiding van de wedstrijdleider, waarbij enkele algemene afspraken gemaakt
zullen worden.
Je zal van de wedstrijdleider een scorekaart ontvangen en de wedstrijdballen. Hij/zij zal je ook een terrein toekennen en het
aanvangsuur laten weten.
Welk materiaal heb je nodig?

•

rolmeter

•

enkele potloden, gom, potloodslijper

•

een chronometer

•

een schrijfplankje

•

een tossmunt

•

een (alcohol)stift

1.2. AANKOMEN OP HET VELD
Indien mogelijk zal je tien minuten voor aanvang van je wedstrijd, aanwezig zijn op het terrein. Zo heb je rustig de tijd om de
nodige controles uit te voeren.

•

Wanneer je een enkelwedstrijd hebt, plaats je de enkelspelpaaltjes op de juiste plaats. Maak hierbij gebruik van je rolmeter.
Ook wanneer de enkelspelpaaltjes er al staan, meet je de afstand tussen de enkelspellijn en het paaltje nog even na.

•

Na het plaatsen van de enkelspelpaaltjes, meet je de hoogte van het net na. Deze is 91,4 cm. Wanneer het net te hoog of te
laag staat, corrigeer je dit.

Merk op: het is niet altijd even eenvoudig om dit te corrigeren, soms is er een bijzondere hefboom nodig om het net te verhogen
of te verlagen. Vraag hiervoor dan hulp bij de wedstrijdleider.

•

Controleer of er geen ballen van de vorige wedstrijd of van een naburig terrein op jouw terrein liggen.

•

Neem de ballen uit de koker en controleer elke bal of er geen los stukje rubber inzit of dat de ballen niet te zacht zijn.

Wanneer je deze eerste controle hebt uitgevoerd, kan je de spelers aan het net opwachten.
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1.3. PRE-MATCH-MEETING (PMM)
Een PMM is een eerste kennismaking met de spelers. Een goede eerste indruk is belangrijk, dus zorg ervoor dat je als scheidsrechter
hier een professionele indruk maakt.
•

Controleer de namen van de spelers (Hoe worden de namen correct uitgesproken ? Wie is wie ?).

•

Controleer de kledij van de spelers (te grote logo’s zijn niet toegestaan).

•

Deel mee met welke ballen er wordt gespeeld (of er een ballenwissel is) en of de ballen gemarkeerd zijn.

•

Vertel de spelers dat er op voetfouten gelet zal worden.

TIP
Wacht de spelers op aan het net. Zorg dat je de wedstrijdballen en de tossmunt in je handen hebt. Kijk de spelers
aan wanneer je je PMM doet en eindig met de vraag ‘’Zijn er nog vragen ?’’

Na de pré-match-meeting ga je als scheidsrechter over tot de toss. Je vraagt aan één van de twee spelers kop of munt en gooit
de tossmunt op. De winnaar krijgt drie keuzes :
•

serveren of ontvangen

•

de speelkant

•

de keuze doorgeven aan de verliezer van de toss

Voorbeeld 1
Jan en Rik spelen een enkelwedstrijd tegen elkaar. Jan wint de toss en kiest ervoor om te beginnen met serveren. Uiteraard zal
Rik dan ontvangen. Rik kiest ervoor om langs de linkerzijde (t.o.v. de scheidsrechtersstoel) te ontvangen.

Voorbeeld 2
Sofie en Leen spelen een enkelwedstrijd tegen elkaar. Leen wint de toss en kiest ervoor om langs de rechterzijde (t.o.v. de
scheidsrechtersstoel) te beginnen. Sofie kiest er dan voor om tge beginnen met ontvangen. Leen zal dan uiteraard moeten
beginnen met serveren.

Voorbeeld 3
An en Willem spelen een dubbelwedstrijd tegen Romy en Bruno. An en Willem winnen de toss en geven de eerste keuze door aan
Romy en Bruno. Romy en Bruno kiezen ervoor te beginnen met serveren. An en Willem kiezen nadien om te beginnen langs de
rechterzijde.
Opmerking: Als de keuze wordt doorgegeven, mag deze niet opnieuw worden doorgegeven.
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Case 13 :
Is de onderstaande keuze correct ?

1.4. TIJDENS DE WEDSTRIJD
1.4.1 Wedstrijdaankondiging
De opwarming duurt vijf minuten. Wanneer je merkt dat de spelers veel tijd verliezen met het verzamelen van de ballen, kan je
eventueel meer tijd toelaten.
Je maakt de spelers duidelijk hoe ver de opwarming is gevorderd.

•

“drie minuten”

•

“twee minuten”

•

“één minuut”

•

“dertig seconden”

Na de aankondiging “twee minuten”, start je met het voorstellen van de wedstrijd.

Voorbeeld 1
Jeugdtornooi TC Beckhand.
Finale enkel meisjes 13, reeks 2, wordt gespeeld naar twee winnende tie-break-sets.
Links van de stoel Jolien Meeuws tegen rechts van de stoel, Marte Gysemans.
Marte Gysemans won de toss en verkoos te ontvangen.
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Voorbeeld 2
Jeugdtornooi TC Ham.
Finale enkel jongens 11, reeks 3, wordt gespeeld naar twee winnende korte tie-break-sets.
Links van de stoel Jonas Van Akker tegen rechts van de stoel, Louis Brandts.
Louis Brandts won de toss en verkoos te serveren.

1.4.2

Afroepen van de score

Van de eerste tot de laatste bal die geslagen wordt, zal je moeten oordelen of deze binnen of buiten de lijnen valt. Dit lijkt
eenvoudig, maar is het zeker niet.
Het is belangrijk om zelfzeker en duidelijk over te komen naar de spelers. Wanneer je zelf twijfelt, zal een speler ook beginnen
twijfelen. Zolang je elk punt eerlijk beoordeelt, is er geen probleem.
Na elke balwisseling roep je luid en duidelijk de score.

•

“vijftien - nul"

•

“vijftien gelijk”

•

“dertig - vijftien”

•

“dertig gelijk”

•

“dertig - veertig”

•

“gelijk”

•

“voordeel Brandts”

•

“spel Brandts”

Na het eerste spel van de eerste set kondig je aan: “eerste spel”
Na het eerste spel van de tweede set kondig je aan: “eerste spel, tweede set”

TIP
‘’Deuce’’ of ‘’veertig gelijk’’ wordt niet gebruikt. We gebruiken de aankondiging ‘’gelijk’’.
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De volgende games worden als volgt aangekondigd:
•

‘’Brandts leidt, twee tegen nul.’’

•

‘’Brandts leidt, twee tegen één.’’

•

‘’Twee beide.’’

•

‘’Brandts leidt, drie tegen twee.’’

•

…

•

‘’Spel en eerste set Brandts, zes tegen twee.’’

Wanneer er een tiebreak gespeeld wordt :
•

‘’één – nul Brandts’’

•

‘’één – beide’’

•

‘’twee – één Brandts’’

•

‘’twee beide’’

•

…

•

‘’Spel en tweede set, Brandts, zeven tegen zes.’’

1.4.3

Handsignalen

Tijdens de wedstrijd kan je als scheidsrechter, vanuit je stoel, gebruik maken van enkele handsignalen om tijdens de rally of op
het einde van een punt aan te geven of de bal al dan niet goed was.
Ook wanneer je balmerkinspecties gaat uitvoeren, maak je gebruik van dezelfde handsignalen. Zo kan je duidelijk communiceren
met de spelers zonder dat je moet roepen.
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1.4.4

Balmerkinspecties op gravel

Tijdens de wedstrijd kan een speler je vragen om een balmerk te controleren. Dit kan op het einde van de rally of tijdens de rally,
wanneer één van de spelers duidelijk is gestopt.
Wanneer je een balmerkinspectie gaat uitvoeren moet je natuurlijk je ogen op het balmerk houden. Verlies het merkteken niet
uit het oog!
Wandel zo snel mogelijk naar het merkteken en bekijk het, indien nodig, vanuit verschillende perspectieven. Wanneer het
duidelijk is, kan je onmiddellijk een beslissing nemen. Wanneer het minder duidelijk is, kan je iets meer tijd nemen.
Als je een beslissing hebt genomen, communiceer je dit duidelijk aan beide spelers. Maak ook hier gebruik van de handsignalen
en zorg dat beide spelers je beslissing kennen.
TIP
Neem zo snel mogelijk een beslissing. Spelers beginnen te twijfelen als jij ook twijfelt. Door een snelle beslissing te
nemen, kan je vaak lange discussies vermijden.

1.5. NA DE WEDSTRIJD
Wanneer de laatste bal van de wedstrijd is geslagen, kondig je dit als volgt aan:
“Spel, set en wedstrijd, Brandts. Twee sets tegen nul: 6/2 7/6.”
Verzamel de wedstrijdballen en laat het terrein ordelijk achter. Vervolledig de
scorekaart en geef deze samen met de wedstrijdballen, zo snel mogelijk aan de
wedstrijdleider.
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2.

MATCHEN ZONDER STOELSCHEIDSRECHTER

2.1. NOTA TER ATTENTIE VAN DE SPELERS
In vele tornooien worden de meeste wedstrijden gespeeld zonder een stoelscheidsrechter. Als speler dient u dan rekening te
houden met volgende basisprincipes.

•

Elke speler is verantwoordelijk voor alle beslissingen op zijn speelhelft.

•

Elke “uit” of “fout”-afroep dient onmiddellijk te gebeuren nadat de bal kaatste en de afroep moet eveneens voldoende
hoorbaar zijn voor de tegenstander.

•
•

In geval van twijfel dient het voordeel van de twijfel gegeven te worden aan de tegenstander.
Als speler roep je een bal eerst “uit” en realiseer je nadien dat dit een foutieve beslissing was: het punt dient opnieuw
gespeeld te worden (let), tenzij het een winnend punt was (= onbereikbaar voor de speler).

•

De serveerder roept, luid genoeg en duidelijk verstaanbaar voor zijn tegenstander, de stand af voor aanvang van elke nieuwe
eerste service.

•

Bij ontevredenheid omtrent handelingen of beslissingen van je tegenstander, verzoek je om de wedstrijdleider (of zijn
assistent) op het terrein.

2.2. AFSPRAKEN OVER WEDSTRIJDEN OP GRAVEL
•

Een balmerkteken kan gecontroleerd worden op het einde van elk punt of wanneer het spel gestopt wordt (een reflexterugslag
is toegelaten, maar dan moet de speler onmiddellijk stoppen met spelen).

•

Bij twijfel omtrent het “uit”-afroepen van een bal door je tegenstander kan je hem/haar verzoeken het merk te tonen. Na
dit verzoek heb je het recht het ballenmerk zelf te controleren zonder te kunnen gestraft worden volgens de gedragscode
(onsportief gedrag). De logica hierachter is dat de tegenstrever voldoening zal vinden in de eigen controle. Indien we de
tegenstrever niet toelaten dit te doen, zal dit leiden tot veelvuldig en misschien onnodig roepen van de wedstrijdleider.

•

Indien een speler het balmerkteken uitwist, betekent dit dat hij/zij het punt aan de tegenstrever geeft.

•

Bij onenigheid over het lezen van eenzelfde ballenmerk door beide spelers kan men de wedstrijdleider verzoeken om een
definitieve beslissing te nemen.

•

Indien een speler een bal ‘uit’ roept, moet hij/zij in normale omstandigheden het balmerk kunnen tonen.

•

Als speler roept je een bal eerst “uit” en realiseer je nadien dat dit een foutieve beslissing was: de speler die “uit” riep,
verliest het punt. Het is duidelijk dat op gemalen baksteen de bal al dan niet een spoor achterlaat op de lijn. Zoals elke
official zal ook de speler iets langer wachten om te roepen of de bal al dan niet uit is. Het is dus evident dat je in dit geval
geen aanspraak meer kunt maken op een LET.
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2.3. RICHTLIJNEN VOOR WEDSTRIJDLEIDERS EN SCHEIDSRECHTERS
2.3.1

Beslissingen over balmerk

Wanneer je als scheidsrechters aangeduid wordt om stand-by te zijn op een club, kan het zijn dat je naar een terrein wordt
geroepen op vraag van de spelers. Enkele situaties die zich kunnen voordoen.
•

Beide spelers zijn het eens over een balmerk, maar de ene speler zegt dat de bal de lijn raakt, terwijl de andere speler
aangeeft dat de bal buiten is.
➔ De scheidsrechter leest het balmerk en deelt zijn beslissing mee.

•

De spelers zijn het niet eens over een balmerk. De ene speler duidt een balmerk aan, maar de andere speler geeft een
ander balmerk aan.
➔ Informeer eerst naar de geslagen bal (soort slag – richting) om zodoende de landingsplaats van de bal te kunnen
lokaliseren. Indien deze informatie geen duidelijkheid beidt, dient de scheidsrechter te beslissen over de bal die de
speler op zijn speelhelft aanwijst.
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2.3.2

Beslissingen over score

Informeer bij beide spelers/speelsters omtrent de gespeelde punten, indien je naar het terrein geroepen wordt bij onenigheid
omtrent de score. Keer terug naar de stand tot waar beide punten spelers akkoord gaan. Alleen de punten waarover onenigheid
bestaat dienen opnieuw gespeeld te worden.
Voorbeeld 1
Speler A zegt dat de stand 40-30 is; zijn tegenstrever zegt 30-40. Discussieer met de spelers over de punten en indien er alleen
onenigheid bestaat omtrent het eerste gespeelde punt zal de WL het spel laten verder spelen bij een stand 30 - 30 (beide spelers
zijn het eens dat ze elk twee punten gespeeld hebben).
Voorbeeld 2
Dezelfde procedure geldt bij onenigheid omtrent gespeelde punten. Speelster A zegt dat de stand 6-5 is in haar voordeel; speelster
B zegt dat de stand 6-5 is in haar voordeel. Na discussie blijkt dat beide speelsters beweren het eerste spel gewonnen te hebben.
De juiste beslissing is nu: het spel verder zetten op een stand 5- 5 omdat beide speelsters het eens zijn dat ze elk 5 spellen
gewonnen hebben. De speelster die ontving in het laatste spel wordt nu serveerster.

TIP
Geef de raad aan de serveerster voor aanvang van elk punt en spel luidop en duidelijk genoeg de stand aan te geven.
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3.

DE SCOREKAART
Op het voorblad werden de meeste zaken al ingevuld door de wedstrijdleider.

3.1. VOORBLAD

De volgende zaken vul jij hier nog op in:

Op het voorblad werden de meeste zaken al ingevuld door de wedstrijdleider.

•

De speler die de toss wint en de keuze die hij/zij maakt.

•

Het beginuur, einduur en duur van de wedstrijd.

•

De winnaar en de match score.

De volgende zaken vul jij hier nog op in:
•
•
•

De speler die de toss wint en de keuze die hij/zij maakt.
Het beginuur, einduur en duur van de wedstrijd.
De winnaar en de matchscore

Jeugdtornooi TC den Bremt
TC den Bremt

F

20/08/2019

2
X

EMU11/3

Johan Dierckx

X

Els Deckers

Ellen Peeters

An Janssen

10.00 u.
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3.2. HET SPELVERLOOP
3.2.1

Legende

Onderstaande symbolen worden gebruikt voor het invullen van de scorekaart.
A
D
/
.
G

3.2.2

ace
dubbele fout
punt
foute eerste opslag
(in het net of buiten)
gedragscode

Een voorbeeld

Vul op p. 37 en p. 39 de scorekaart in op basis van de onderstaande gegevens.
•

Speler 1: Ellen Peeters
Speler 2: An Janssen

•

De wedstrijd start om 10.10 u.

•

An Janssen won de toss en verkoos op te slagen.
Ellen Peeters koos de rechterzijde.

•

An wint de eerste 3 punten op tweede opslag.

•

An slaagt een ace (eerste opslag) en wint de eerste game.

•

Ellen begint haar opslagspel met een dubbele fout.

•

Daarna wint ze de twee volgende punten (telkens na een tweede opslag).

•

Ze slaagt opnieuw een dubbele fout.

•

Daarna verliest ze de twee volgende punten (telkens na een eerste opslag).

•

In het derde game wordt het gelijk.

•

Daarna wint Ellen de twee volgende punten.

•

Ellen wint de eerste set met 6 -3.

•

In de tweede set wordt er een tiebreak gespeeld, die gewonnen wordt door Ellen met 7 – 3.
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4.

DE GEDRAGSCODE

4.1. WAT IS DE GEDRAGSCODE?
Met de gedragscode wil men gevaarlijke of ontoelaatbare praktijken verhinderen en de sportieve geest bewaren zowel tijdens de
wedstrijden als tijdens het ganse tornooi.
De scheidsrechter is verantwoordelijk voor de houding van de speler tijdens de wedstrijd. De wedstrijdleider is verantwoordelijk
voor het totaal gedrag van de spelers tijdens het tornooi.
De gedragscode mag niet zomaar onbezonnen worden toegepast. De scheidsrechter moet blijk geven van strengheid, kalmte en
rechtvaardigheid.

4.2. WELKE INBREUKEN KUNNEN TIJDENS EEN WEDSTRIJD VOORKOMEN?
Wanneer zowel de intentie als de uitvoering negatief is, kan worden overgegaan tot het toepassen van de gedragscode.
SO

speloponthoud

HG

hoorbare grofheden

MG

misplaatste gebaren

WB

wegslaan van ballen

WR

wegwerpen/vernietigen
van racket/uitrusting

S

schelden

LG

lichamelijk geweld

CO

coaching

PP

partijdig publiek

OG

onsportief gedrag

De straffenprocedure is zeer duidelijk en eenvoudig toe te passen.

•

Eerste overtreding: waarschuwing

•

Tweede overtreding: puntverlies

•

Derde overtreding: spelverlies

•

Elke volgende overtreding: spelverlies behalve wanneer de wedstrijdleider een uitsluiting beslist.

Drie van de inbreuken kunnen leiden tot onmiddellijke uitsluiting, namelijk: lichamelijk geweld, onsportief gedrag en schelden.
De uitsluiting MOET altijd door de wedstrijdleider gebeuren.
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4.3.

HOE KONDIG JE DE GEDRAGSCODE AAN TIJDENS HET SPEL?

Een scheidsrechter past onmiddellijk de gedragscode toe (indien nodig tussen eerste en tweede opslag), voordat hij de score
meedeelt. Dit gebeurt zonder agressiviteit of stemverhoging, maar in duidelijk hoorbare taal naar spelers en publiek.
Voorbeelden
Inbreuk op de gedragscode, wegslaan van de bal, waarschuwing meneer Dierckx.
Inbreuk op de gedragscode, hoorbare grofheden, waarschuwing juffrouw Peeters.

Pas je in onderstaande situaties de gedragscode toe? Welke inbreuk gebruik je?
a) Een speler slaagt, na verlies van punt, met zijn racket tegen de grond. Het racket is gebroken.
b) Een speelster duidt na een rally het balmerkteken van de opslag aan en laat duidelijk blijken dat de bal achter de lijn
staat. Ze roept naar de scheidsrechter dat hij een “blinde mol” is.
c) Een speler komt bij de kantwissel langs je scheidsrechtersstoel en slaagt hier met zijn racket hard tegen.
d) Op het einde van een rally steekt een speler zijn middelvinger op naar zijn coach.
e) Een speler neemt een bal vast en doet alsof hij deze met zijn racket in de richting van de scheidsrechter wil slagen.
f) Een speler schopt hard tegen zijn fles water, voordat hij gaat zitten.

Cursustekst: clubscheidsrechter

41 / 47

HOOFDSTUK 3
NAAR DE LETTER OF NAAR DE GEEST
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Dit hoofdstuk komt uitgebreid aan bod tijdens de cursusdag. Je kan het nu reeds nalezen om je optimaal voor te
bereiden.

1.

GEDRAGSCODE VOOR SCHEIDSRECHTERS
•

Contact met spelers, ouders en coaches
Een scheidsrechter en lijnrechter vermijdt om samen met de spelers,
ouders en coaches voor of na de wedstrijd iets te drinken. Dit neigt
naar contact zoeken en brengt de onpartijdigheid in het gedrang. De
scheidsrechter en lijnrechter vermijdt ook de kleedkamers en
rustzalen.

•

Roken en alcohol drinken
Een scheidsrechter en lijnrechter mogen tijdens de wedstrijd niet eten of roken, zij vermijden ook te roken bij aankomst
op of vertrek van het terrein. Wanneer een scheidsrechter of lijnrechter gepland staat om een wedstrijd te leiden zal hij
geen alcohol drinken. Het is ook verboden om alcohol mee te nemen op het terrein.

•

Ploeggeest
Er heerst een ploeggeest onder scheidsrechters en lijnrechters. Wanneer ze vrij zijn, zullen ze niet aarzelen om een
collega te helpen en vlug bij te springen op een lijn. Een collega kan een extra bal gaan halen aan de wedstrijdtafel, de
wedstrijdleider verwittigen bij een gegeven waarschuwing, de fysio gaan halen, het terrein of de lijnen vegen, …

•

Uitputtende slagenwisseling
Als geen van beide spelers de regel van ononderbroken spel eerbiedigt na uitputtende slagenwisselingen en beiden steun
zoeken bij de afsluiting of het net, zal de scheidsrechter niet bestraffen. Bij de kantwissel kan hij de spelers eventueel
verwittigen (soft warning) dat bij herhaaldelijke vertraging, een straf kan volgen (onvrijwillige tijdoverschrijding).

•

Gedragscode voor spelers
De gedragscode voor spelers is een manier om duidelijk te maken dat een speler te ver gaat (vb. taalgebruik) of gevaar
oplevert voor o.a. publiek of andere spelers (wegslaan van ballen). Toch moet de gedragscode op een doordachte manier
gebruikt worden. Als scheidsrechter ben je de hele wedstrijd aanwezig en kan je inschatten in hoeverre een
waarschuwing, puntverlies of gameverlies van toepassing is. Een tik met het racket op de grond of een eenmalige
binnensmondse vloek hoeft niet altijd aanleiding te geven tot een waarschuwing. Het is aan de scheidsrechter om zijn
gezond verstand te gebruiken en in eer en geweten te oordelen of een waarschuwing op zijn plaats is.

•

Gokken, match fixing en grensoverschrijdend gedrag
Een scheidsrechter en lijnrechter vermijdt om te gokken op tennismatchen. Uiteraard zal een scheidsrechter ook nooit
een fictieve score invullen op de scorekaart. Grensoverschrijdend gedrag komt voor in tal van geledingen van de
maatschappij. Voor Tennis Vlaanderen is het duidelijk: grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd.

Cursustekst: clubscheidsrechter

43 / 47

1.

Als scheidsrechter mag je een gok-account hebben.

2.

Als scheidsrechter mag je gokken op internationale tenniswedstrijden.

3.

Als scheidsrechter mag je, na de wedstrijd, een drankje nemen op kosten van de winnaar.

4.

Als scheidsrechter mag je bevriend zijn met spelers op facebook.

5.

Als scheidsrechter mag je wedstrijden van medeclubleden leiden.

6.

Als scheidsrechter mag je, naast het veld, voor een bevriende speler supporteren met je scheidsrechterskledij aan.

7.

Als scheidsrechter mag je, op vraag van de spelers, een fictieve score invullen op de scorekaart.

8.

Als scheidsrechter mag je, als de spelers niet tijdig op het veld aanwezig zijn, de spelers in de kleedkamers gaan halen.
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2.

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

Als de scheidsrechter is een goede communicatie met de wedstrijdleiders, ouders,
coaches, en spelers zeer belangrijk. In al deze contacten is een professionele en
constructieve houding noodzakelijk.
Tijdens een wedstrijd kan het belangrijk zijn om actief te luisteren naar de wensen
en de opmerkingen van een speler, maar anderzijds moet je ook duidelijk een
vooral tijdig anticiperen zodat de wedstrijd niet uit hand loopt.

Bedenk even hoe je correct zou communiceren indien onderstaande situaties zich voordoen. Bespreek deze situaties nadien in
groep.

Situatie 1
Een speelster komt tijdens het spel naar je toe en vraagt om onmiddellijk de lichten van het veld aan te doen, aangezien zij de
bal niet meer ziet. De andere speelster hoort de vraag en zegt dat dit moet wachten tot het kantwissel is. Anders stoort dit haar
tijdens het serveren.
Welke beslissing neem je en hoe communiceer je dit naar beide speelsters?

Situatie 2
Tijdens een rally botst de bal tegen de lijn aan (wedstrijd op gravel). Jij, als scheidsrechter, geeft met een handsignaal aan dat
de bal binnen is. De speler stopt de rally, zet een cirkel rond het balmerk en zegt dat de bal naast de lijn staat. Je gaat kijken en
je stelt vast dat er geen spatie is tussen de lijn en het balmerkteken.
Hoe communiceer je je beslissing naar beide spelers?

Situatie 3
Een speelster komt naar je stoel en zegt dat haar tegenstander na elk punt tekens krijgt van haar coach. Je beslist om dit mee in
het oog te houden en stelt vast dat er inderdaad sprake is van coaching.
Hoe communiceer je dit?
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3.

SUBJECTIEF CONCEPT

3.1. WAT IS EEN SUBJECTIEF CONCEPT?
Aangezien je deze cursus tot scheidsrechter volgt, zal je waarschijnlijk zelf al heel wat
tenniservaring hebben. Je zal waarschijnlijk al heel wat wedstrijden en misschien finales
gespeeld hebben waarbij een scheidsrechter aanwezig was. Misschien kijk je wel vaak tennis
op televisie en zie je de “topscheidsrechters” in actie. Je beeld van een “goede” en “slechte”
scheidsrechter werd gevormd door ervaringen die je zelf hebt meegemaakt op een tennisveld
of die je hebt zien gebeuren. Dit is een deel van je subjectief concept.
Wanneer je zelf aan de slag gaat als scheidsrechter zal je jezelf de vraag moeten stellen:
Welke scheidsrechter wil/zal ik zijn? Het kan zijn dat je je beeld over jezelf als scheidsrechter,
gedurende je carrière zal moeten bijsturen.

3.2. WELK TYPE SCHEIDSRECHTER BEN JIJ?
Scheidsrechters in groepen indelen is heel kunstmatig en weinig zinvol. Toch kan het interessant zijn om naast je eigen visie op
bepaalde matchsituaties, ook eens stil te staan bij de mening van een collega scheidsrechter. Uit deze wisselwerking kan je ook
heel wat leren voor je matchen in de toekomst.
Bedenk even hoe je zelf zou reageren indien onderstaande situaties zich voordoen.
Situatie 1
Jochem, een jongen van 14 jaar die zijn eerste finale speelt, komt na twee uur wedstrijd naar jou en zegt dat hij last heeft van
krampen. Hij vraagt of zijn mama even op het veld mag komen om een massage te geven.
Situatie 2
Elke, een speelster van je eigen club, slaagt uit frustratie een bal hard tegen de omheining. De bal vliegt hierdoor door de draad
en raakt een persoon die toevallig op het terras zit. Deze persoon is niet gewond, maar wel erg geschrokken. Elke loopt
onmiddellijk naar deze persoon toe en vraagt of alles oké is. Ze excuseert zich uitgebreid en komt zich nadien ook bij jou
excuseren.
Situatie 3
Adill, een jongen van 9 jaar (3 punten), heeft het heel moeilijk tijdens zijn wedstrijd. Hij heeft de eerste set verloren met 4 – 3
en staat nu 1 – 0 achter. Hij moet opslagen, maar begint te wenen. Hij verliest opnieuw twee punten op rij en weent nu nog
harder. Ook tussen eerste en tweede opslag kan hij zijn tranen moeilijk bedwingen.
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Situatie 4
Nette, een 25 jarige speelster (30 punten), speelt dit seizoen de pannen van het dak. Ze heeft al drie finales gespeeld en gewonnen
en ook nu staat ze weer in de finale. Ze staat 5 – 6 achter in de eerste set en serveert bij 0 – 30. Je ziet haar een lichte voetfout
maken op tweede opslag.

Gebruik als scheidsrechter altijd je gezond verstand. Blijf je verdiepen in de reglementen, want deze vormen de basis voor een
goede scheidsrechter, maar verlies het verloop van de wedstrijd niet uit het oog.
Wees consequent maar wel menselijk en begripvol.

Veel succes in de toekomt!
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