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MEERKEUZEVRAGEN SPELREGELTOETS 

1 Hoe breed moeten de lijnen van een baan zijn?  
a 40 mm 
b 35 mm 
c 38 mm 
d 45 mm 

2 Welke kleuren moeten bij voorkeur voor de belijning worden gebruikt? 
a wit of blauw 
b rood of geel 
c wit of geel 
d geel of blauw 

3 Maken de lijnen van de baan deel uit van het gebied dat zij begrenzen? 
a dat is niet duidelijk omschreven 
b ja 
c de lijnen vormen slechts een globale aanduiding van de baan 
d nee 

4 Hoe hoog moeten de palen zijn? 
a 1.55 m 
b 1.50 m 
c 1.45 m 
d 1.524 m 

5 Waar moet een paal worden geplaatst? 
a binnen de zijlijnen van de baan voor dubbelspel 
b dat hangt af van het feit of er een enkel dan wel dubbel gespeeld wordt 
c op de zijlijn van de baan voor dubbelspel 
d tegen de buitenzijde van de baan voor dubbelspel 

6 Waar moeten de palen geplaatst worden bij een enkelspel dat wordt 
gespeeld op een dubbelbaan? 
a op de zijlijnen van de dubbelbaan 
b mag op de zijlijn van zowel enkelbaan als dubbelbaan 
c buiten de baan maar zodanig dat de onderkant van de palen nog net de 

zijlijn raken 
d op de zijlijnen van de enkelbaan 

7 Hoe hoog moet de bovenkant van het net in het midden boven de grond 
hangen? 
a 1.55 m 
b 1.525 m 
c 1.524 m 
d 1.52 m 
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8 Hoe hoog moet de bovenkant van het net bij de palen boven de grond 
hangen? 
a 1.55 m 
b 1.52 m 
c 1.54 m 
d 1.524 m 

9 Hoe moet er gehandeld worden als er ruimte is tussen de zijkant van 
het net en de palen? 
a net over de gehele zijkant aan de palen vastbinden 
b er mag niet gespeeld worden 
c zo laten 
d stroken ertussen hangen 

10 Welke vorm moeten de mazen van het net hebben?  
a dat is niet geregeld in de spelregels  
b vierkant 
c dat laten de spelregels over aan de fabrikant van het net 
d rond 

11 Hoeveel veertjes moet een shuttle hebben?  
a 12 
b 16 
c 14 
d 18 

12 Mogen de veertjes onderling in grootte verschillen?  
a ja 
b nee 
c dat is niet bepaald 
d het maakt geen verschil 

13 Moet de dop van een niet veren shuttle aan dezelfde eisen voldoen als 
die van een veren shuttle?  
a nee 
b ja 
c ja, maar met een tolerantie van 10% 
d dat is niet verder beschreven 

14 Op welke positie van de baan wordt de shuttle bij de shuttletest het 
eerst geraakt?  
a achter de achterlijn 
b boven de achterlijn 
c achter de neus van de schoen van de speler 
d dat doet niet ter zake, mits de speler achter de achterlijn staat 
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15 Welke mogelijkheden heeft de winnaar van de toss om zijn keuze te 
maken? 
a hij mag de keuze overlaten aan de tegenstander 
b baanhelftkeuze 
c wel of niet serveren dan wel baanhelftkeuze 
d wel of niet serveren 

16 Welke mogelijkheden heeft de verliezer van een toss als de winnaar 
heeft gekozen het spel te beginnen? 
a baanhelftkeuze 
b eerst serveren en baanhelftkeuze 
c eerst serveren 
d eerst ontvangen 

17 Wanneer dient de toss te worden verricht? 
a op enig moment voorafgaande aan de partij 
b voor het inslaan 
c het doet er niet toe 
d na het inslaan 

18 Door wie dient de toss te worden verricht? 
a is niet vastgesteld 
b door de spelers 
c door de servicerechter 
d door de scheidsrechter 

19 Met welk verschil in punten kan een game gewonnen worden als de 
score 20-20 is?  
a met 2 punten verschil tot 29 punten 
b met 1 punt verschil 
c met 1 of 2 punten verschil 
d met 2 of meer punten verschil 

20 Om welk resultaat wordt een partij gespeeld? 
a wie het eerst een game gewonnen heeft 
b om 2 gewonnen games 
c wie het eerst 21 punten heeft behaald 
d wie het eerst 30 punten heeft behaald 

21 Wat wordt bedoeld met de term "speler" in de zin van de spelregels? 
a degenen, die door de scheidsrechter als zodanig zijn aangewezen 
b degenen, die door de referee als zodanig zijn aangewezen 
c degenen, die hebben ingeschreven voor een toernooi of wedstrijd 
d degenen, die aan een partij deelnemen 
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22 Waar mogen de partners van de ontvanger en de serveerder staan? 
a waar zij willen 
b waar zij willen, zolang het uitzicht van de serveerder en de ontvanger niet 

wordt belemmerd 
c waar zij willen, zolang het uitzicht van de eigen partner niet wordt 

belemmerd 
d waar zij willen, zolang het uitzicht van de serveerder niet wordt belemmerd 

23 Wanneer wisselen spelers in het dubbelspel van serveervak? 
a na elk punt dat zij scoren 
b als zij een punt scoren in hun eigen servicebeurt 
c na elke rally 
d na het wisselen van speelhelft in de derde game 

24 Wat is bepalend voor het vak van waaruit geserveerd moet worden?  
a het aantal punten van de serverende partij  
b het totale aantal punten dat in de game is gescoord 
c het vak waaruit de tegenpartij het laatst heeft geserveerd 
d het vak waaruit de serverende partij de vorige keer heeft geserveerd 

25 Hoe is het recht van serveren achtereenvolgens voor de spelers 
geregeld in het dubbelspel?  
a van de 1e serveerder in een game die in het rechter serveervak is 

begonnen aan de 1e ontvanger, dan aan de partner van de 1e serveerder, 
dan aan de partner van de 1e ontvanger, dan aan de 1e serveerder, enz. 

b van de 1e serveerder in een game die in het rechter serveervak is 
begonnen aan de partner van de 1e ontvanger, dan aan de partner van de 
1e serveerder, dan aan de 1e ontvanger, dan aan de 1e serveerder, enz. 

c er is geen vaste volgorde van serveren, maar deze wordt bepaald door het 
scoreverloop 

d van de 1e serveerder in een game die in het rechter serveervak is 
begonnen aan de partner van de 1e serveerder, dan aan de 1e ontvanger, 
dan aan de partner van de 1e ontvanger, dan aan de 1e serveerder, enz. 

26 Waar moet de shuttle vallen bij een correcte service als deze niet wordt 
teruggeslagen? 
a binnen de lijnen van het serveervak van de ontvanger 
b in het serveervak van de ontvanger 
c achter de voorste serveerlijn 
d voor de achterste serveerlijn 

27 Als een speler bij een poging te serveren de shuttle misslaat is dat: 
a een let 
b een fout 
c een let, tenzij de shuttle de speler raakt, want dan is het fout 
d een let, mits de shuttle in het serveervak van de serveerder valt 
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28 Een shuttle, die tijdens het spel wordt opgevangen en vastgehouden op 
het racket en vervolgens wordt terug geslingerd is: 
a fout 
b goed 
c fout, als daardoor de vlucht van de shuttle zo afwijkend wordt, dat de 

tegenstander hem niet kan terugslaan 
d een let 

29 Welke speler begint te serveren in de tweede game van een dubbelspel? 
a de speler die in de vorige game het laatst serveerde 
b de partner van de speler die in de vorige game het laatst serveerde 
c dat ligt niet vast, maar in ieder geval een van de spelers van de partij die 

de vorige game heeft gewonnen 
d dat ligt wel vast, dat is de speler van de partij die in de vorige game het 

laatst heeft geserveerd 

30 Welke partij begint te serveren in de derde game? 
a de partij die de vorige game gewonnen heeft 
b de speler die in de vorige game het laatst serveerde 
c de verliezer van de vorige game 
d de partijen mogen onderling overeenkomen wie serveert 

31 Wanneer moeten spelers in een partij over drie games van speelhelft 
wisselen? 
a voor aanvang van de tweede en de derde game 
b na iedere pauze in de partij 
c na afloop van de eerste game en na afloop van de tweede game en in de 

derde game zodra een van de partijen 11 punten heeft behaald 
d alleen als de spelers het willen 

32 Waar moet het net van gemaakt zijn? 
a dik koord van een willekeurige kleur 
b dik koord van een donkere kleur 
c dun koord van een willekeurige kleur 
d dun koord van een donkere kleur 

33 Hoe moet de bovenkant van het net er uit zien? 
a gezoomd met een witte band van 75 mm 
b gezoomd met een band in willekeurige kleur van 65 mm 
c gezoomd met een witte band van 65 mm 
d gezoomd met een band in willekeurige kleur van 75 mm 

34 Van welk materiaal moet een shuttle gemaakt zijn? 
a is niet van belang, als het gewicht maar goed is 
b van natuurlijk materiaal 
c van natuurlijk en/of synthetisch materiaal 
d van synthetisch materiaal 
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35 Hoe handelt de scheidsrechter als een speler na afloop van een partij 
zijn tegenstander niet de hand schudt? 
a de scheidsrechter roept de speler bij zich en vermaant de speler informeel  
b de scheidsrechter onderneemt geen actie, omdat de speler vrij is om dat 

wel of niet te doen 
c de scheidsrechter geeft de speler een gele kaart en meldt dit op het telblad 
d de scheidsrechter meldt na afloop een overtreding van de Gedragscode 

voor Spelers door de desbetreffende speler aan de referee 

36 Welke partij kan punten scoren? 
a de serverende partij 
b beide partijen 
c het hangt ervan af of er om één of twee gewonnen games tot 21 punten 

wordt gespeeld 
d de ontvangende partij 

37 Is het in het dubbelspel verplicht gedurende de gehele partij dezelfde 
volgorde van serveren te handhaven? 
a ja 
b nee, na elke game mogen de partners wisselen van volgorde 
c nee, bij elke wisseling van speelhelft mogen de partners wisselen van 

volgorde 
d ja, tenzij dat voor aanvang van de partij aan de scheidsrechter is kenbaar 

gemaakt 

38 Welk deel van de shuttle moet bij het serveren het eerst worden 
geraakt? 
a de veertjes 
b de dop en de veertjes mogen gelijktijdig geraakt worden 
c het maakt niet uit, als de shuttle maar niet tolt 
d de dop 

39 Als een shuttle na over het net te zijn gegaan daarin blijft steken is dat: 
a goed 
b fout 
c een let 
d een let, behalve bij het serveren, want daarbij is het een fout 

40 Mag een speler een paal raken die op de zijlijn van de dubbelspelbaan 
staat?  
a ja 
b nee 
c dat mag als er een enkelspel wordt gespeeld 
d ja, als dat niet hinderlijk is voor de tegenpartij 

41 Als bij het serveren de shuttle na over het net te zijn gegaan hierin blijft 
steken, is dat:  
a een punt voor de serverende partij 
b een punt voor de ontvangende partij 
c een let 
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d service over, zonder dat een punt wordt gescoord 
 
 

42 Hoe moet de serveerder het racket houden op het moment dat de 
shuttle bij het serveren wordt geraakt? 
a handvat hoger dan het gehele racketblad 
b steel naar beneden gericht 
c onderkant hand op dezelfde hoogte als de bovenkant racketblad 
d gehele racketblad waarneembaar beneden de gehele hand waarmee de 

serveerder serveert 

43 Als tijdens het spel de shuttle uiteenvalt en de dop geheel los komt van 
de kelk is dat: 
a een fout 
b een let 
c een goede slag indien alleen de dop over het net komt 
d een goede slag indien alleen de kelk over het net komt 

44 Wat doet de scheidsrechter als naar zijn mening een coach het spel 
verstoort?  
a hij roept de referee 
b hij laat een let spelen 
c hij waarschuwt de coach 
d hij laat een let spelen en roept de referee 

45 Wie beslist of er sprake is van vertragen van het spel?  
a de scheidsrechter en in sommige gevallen de Referee 
b de scheidsrechter na raadplegen van de Referee 
c de scheidsrechter 
d de scheidsrechter en in sommige gevallen de servicerechter 

46 Hoelang duurt de pauze tijdens een game?  
a 60 seconden 
b 90 seconden 
c 120 seconden 
d ten hoogste 60 seconden 

47 Bij welke score moet een pauze worden toegestaan in een game?  
a telkens als een van de partijen 11 punten heeft gescoord 
b als een van de partijen daarom vraagt 
c zodra voor het eerst een partij 11 punten heeft gescoord 
d bij de stand 20 - 20 

48 Is een pauze in een game verplicht?  
a ja 
b nee 
c nee, tenzij de referee dat in de briefing heeft aangegeven 
d nee, tenzij de referee dat vóór de partij aan de scheidsrechter heeft 

meegedeeld 
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49 Hoe lang duurt een pauze tussen de games?  
a 90 seconden 
b maximaal 120 seconden 
c 120 seconden 
d 5 minuten 

50 Mogen aan het begin van de tweede game de partners opnieuw bepalen 
wie het eerst serveert of ontvangt? 
a ja, de partners zijn daar vrij in 
b nee, alleen aan het begin van de partij mag worden bepaald wie links en 

rechts staat  
c ja, dat mag alleen als de wijziging aan de scheidsrechter is meegedeeld 
d dat mag alleen als dat aan de tegenstanders en de scheidsrechters is 

meegedeeld 

51 Bij de stand 20-19 in de 3e game wint de ontvangende partij de rally. 
Wat roept de scheidsrechter: 
a service over, 19-20 
b service over, 20-beiden 
c service over, 20-gamepoint-beiden  
d service over, 20-matchpoint-beiden  

52 Bij de stand 29-28 in de 2e game wint de ontvangende partij, die de 
eerste game heeft verloren, de rally. Wat roept de scheidsrechter: 
a dat kan niet worden vastgesteld 
b service over, 29-beiden 
c service over, 29-gamepoint-beiden  
d service over, 29-matchpoint-beiden  

53 Bij de stand 29-28 in de 3e game wint de ontvangende partij de rally. 
Wat roept de scheidsrechter: 
a service over, 28-29 
b service over, 29-beiden  
c service over, 29-matchpoint-beiden 
d service over, 29-gamepoint-beiden 

54 Wie is bij een nationaal kampioenschap gerechtigd om tijdens de partij 
een speler te diskwalificeren? 
a de toernooileider 
b de referee 
c de scheidsrechter in overleg met de referee 
d de toernooileider in overleg met de referee 

55 Tegen welke lijn moeten de merktekens worden aangebracht voor de 
shuttletest op een dubbelbaan? 
a het geeft niet waar deze geplaatst worden 
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b tegen de binnenkant van de zijlijn van het linker serveervak van de 
dubbelbaan van het dubbelspel 

c mag tegen de binnenkant van de zijlijn voor zowel enkel- als dubbelspel 
d tegen de binnenkant van de rechter zijlijn voor enkelspel 

56 Vormen de merktekens voor de shuttletest een standaard onderdeel van 
de baan? 
a de merktekens zijn eigenlijk niet toegestaan, maar worden soms als 

hulpmiddel gebruikt 
b dat staat niet in de spelregels 
c nee 
d ja 

57 Met welk doel mag een racket zijn voorzien van uitsteeksels en 
aanhangsels? 
a om de snelheid van de slag te vergroten 
b om trilling te beperken of te voorkomen en het gewicht gelijkmatig te 

verdelen 
c om de vorm van het racket te wijzigen 
d dat mag voor geen enkel doel 

58 Waar moet een shuttle van de juiste snelheid neerkomen bij het 
uitvoeren van de shuttletest? 
a tussen 530 en 930 mm voor de tegenoverliggende achterlijn 
b tussen 550 en 950 mm voor de tegenoverliggende achterlijn 
c tussen 550 en 930 mm voor de tegenoverliggende achterlijn 
d tussen 530 en 990 mm voor de tegenoverliggende achterlijn 

59 Wie bepaalt of een racket, een shuttle of ander materiaal dat gebruikt 
wordt voor het spelen van badminton voldoet aan de gestelde eisen? 
a de scheidsrechter 
b de referee 
c de BWF 
d Badminton Nederland 

60 Hoe moet worden gehandeld als niet op de voorgeschreven wijze in de 
derde game is gewisseld? 
a alsnog wisselen zodra de vergissing bemerkt wordt en met de stand 

doorgaan die op het moment van het eigenlijke wisselen was bereikt 
b de spelers maken de keuze 
c doorspelen 
d alsnog wisselen zodra de vergissing wordt bemerkt en de dan bereikte 

stand handhaven 

61 Mogen de serveerder en de ontvanger vrij bewegen tijdens de service? 
a de voeten van de ontvanger moeten met enig deel in stilstaande positie in 

contact met de vloer blijven; de serveerder mag vrij bewegen 
b de voeten van de serveerder en de ontvanger moeten met enig deel in 

stilstaande positie in contact met de vloer blijven 
c de serveerder en ontvanger kunnen vrij bewegen 
d de voeten van de serveerder moeten met enig deel in stilstaande positie in 
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contact met de vloer blijven; de ontvanger kan vrij bewegen 

62 Waar moet de shuttle zich bevinden op het moment dat deze bij het 
slaan van de service wordt geraakt? 
a maakt niet uit 
b geheel onder het middel 
c het raakpunt moet onder het middel zijn 
d ter hoogte van het middel 

63 Wat beslist de scheidsrechter als tijdens het spel een speler de shuttle 
op de netpaal slaat, de vlucht hierdoor verandert en de shuttle over het 
net binnen het speelveld van de tegenpartij valt?  
a dat is fout voor degene die het laatst sloeg 
b dat is goed voor degene die het laatst sloeg 
c de scheidsrechter laat een let spelen  
d dat is fout omdat een speler de paal niet mag raken 

64 Wat is de taak van de servicerechter? 
a de door de serveerder gemaakte servicefouten aangeven 
b servicefouten en netfouten aangeven 
c het bijhouden van de stand op het elektronische scorebord 
d ondersteuning van de scheidsrechter 

65 Wanneer moet tegen de beslissing van de scheidsrechter worden 
geappelleerd als de speler het niet eens is met een beslissing? 
a dat is niet mogelijk 
b voordat de volgende service geslagen is 
c dat moet na de partij 
d dat kan op ieder moment 

66 Kan een scheidsrechter een servicerechter of lijnrechter vervangen? 
a ja, indien hij eerst overlegd heeft met de referee 
b nee, dat is niet toegestaan 
c nee, dat mag alleen de referee doen 
d ja, als het noodzakelijk is 

67 Kan een scheidsrechter een feitelijke beslissing van een lijnrechter 
veranderen? 
a nee 
b ja 
c ja, als de scheidsrechter van mening is dat de lijnrechter duidelijk een 

onjuiste beslissing heeft genomen 
d ja, als de scheidsrechter een andere waarneming heeft gedaan 

68 Aan welke eisen moeten de vluchteigenschappen van een niet-veren 
shuttle voldoen? 
a er gelden speciale eisen m.b.t. een niet-veren shuttle 
b er gelden geen speciale eisen voor een niet-veren shuttle 
c in het algemeen gelijk aan die van een veren shuttle 
d aan dezelfde eisen als een veren shuttle, maar met een tolerantie van 10% 
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69 Mogen de spelers de baan verlaten als het spel is onderbroken? 
a ja, altijd 
b nee 
c nee, tenzij met toestemming van de scheidsrechter  
d nee, tenzij met toestemming van de referee  

70 Onder welke omstandigheden mag de scheidsrechter het spel 
onderbreken? 
a als de scheidsrechter dat noodzakelijk acht 
b als omstandigheden buiten de macht van de spelers dat noodzakelijk 

maken 
c alleen bij een blessure op de baan 
d als een van de spelers hierom vraagt 

71 Wanneer mag een speler tijdens een partij de baan verlaten? 
a bij het wisselen van speelhelft en als de scheidsrechter toestemming geeft 
b dat mag alleen bij wisseling van speelhelft en in de pauze tussen de 

tweede en derde game 
c tussen de eerste en tweede game, tussen de tweede en derde game en als 

de scheidsrechter toestemming geeft 
d in alle pauzes en als de scheidsrechter toestemming geeft 

72 Wie beslist er over een eventuele onderbreking van het spel? 
a de scheidsrechter 
b de referee 
c de scheidsrechter en in speciale gevallen de referee 
d de wedstrijdleider en de referee 

73 Is het de taak van de scheidsrechter om de nethoogte te controleren?  
a ja, de taak van de scheidsrechter 
b nee, de taak van de servicerechter 
c dat is niet bepaald 
d ja, de taak van de scheidsrechter maar hij kan dat delegeren aan de 

servicerechter 

74 Aan wie vervalt de bevoegdheid tot diskwalificatie van een speler 
tijdens het spel indien geen referee is aangesteld? 
a een lid van het Bondsbestuur, indien deze aanwezig is 
b de scheidsrechter 
c de wedstrijdleider 
d de verantwoordelijke wedstrijdfunctionaris 

75 Wat is de functie van de referee? 
a hij heeft voornamelijk een representatieve taak 
b algehele controle over het toernooi of evenement waarvan een partij deel 

uitmaakt 
c controleren van de wedstrijdfunctionarissen 
d leiding van de toernooiorganisatie en de wedstrijdfunctionarissen 
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76 Wat bepaalt het begin van de service? 
a het moment, waarop de shuttle wordt geslagen 
b de eerste beweging van de arm van de serveerder, die het racket 

vasthoudt 
c het begin van de voorwaartse beweging van het racketblad van de 

serveerder 
d het begin van de beweging van het racket van de serveerder 

77 Wanneer wordt een ontvanger geacht klaar te zijn geweest als een 
service is geslagen? 
a als de ontvanger een poging heeft gedaan de shuttle terug te slaan 
b als de ontvanger gereed stond om de shuttle te ontvangen 
c als de scheidsrechter zag, dat de ontvanger klaar stond 
d als de serveerder zag dat de ontvanger klaar stond om te ontvangen 

78 Mogen de spelers de baan verlaten in de pauze bij het bereiken van het 
11e punt tijdens een game? 
a ja, altijd 
b ja, mits ze binnen het gezichtsveld van de scheidrechter blijven 
c nee, tenzij met toestemming van de scheidsrechter  
d nee 

79 Wordt er gescoord als de shuttle niet over het net gaat en buiten de paal 
om in het speelveld van de tegenstander valt?  
a ja 
b nee 
c dat is een let 
d ja, tenzij bij de service (dan is het een let) 

80 Is het correct als de shuttle niet over het net gaat en buiten de paal om 
in het speelveld van de tegenstander valt?  
a ja 
b nee 
c dat is een let 
d nee, tenzij bij de service (dan is het een let) 

81 Indien geen scheidsrechter aanwezig is mag: 
a nooit een let worden gegeven 
b een let worden gegeven door een speler, om het spel te onderbreken 
c alleen een let worden gegeven door de spelers indien er sprake is van een 

blessure op de baan 
d alleen een let worden gegeven voordat de helft van het benodigde aantal 

punten in een game is bereikt 

82 Kan de Referee ingrijpen als hij vindt dat er sprake is van vertragen van 
het spel?  
a nee 
b ja, altijd 
c ja, als hij van mening is dat de scheidsrechter de spelregels onjuist toepast 
d ja, als hij van mening is dat daardoor een partij wordt benadeeld 
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83 Mag een coach tijdens een game ook aanwijzingen geven?  
a nee 
b ja, als de shuttle niet in spel is 
c ja, mits dat het spel niet verstoort of de tegenpartij afleidt 
d ja, maar alleen tijdens de pauze bij 11 punten 

84 Wanneer mag een speler aanwijzingen ontvangen? 
a alleen tussen de eerste en tweede game en tussen de tweede en derde 

game 
b tussen games en indien het spel is onderbroken door de scheidsrechter 
c als de shuttle niet in spel is 
d met toestemming van de referee indien het spel is onderbroken door de 

scheidsrechter 

85 Wie mag de scheidsrechter op de baan toelaten, indien er sprake is van 
een blessure? 
a een medisch gekwalificeerde persoon die is aangesteld 
b de referee 
c de referee en medisch gekwalificeerde personen, zoals bepaald door de 

referee 
d de referee, een medisch gekwalificeerde persoon en de coach van de 

geblesseerde speler 

86 Welk moment bepaalt het einde van de service?  
a vanaf het begin van de voorwaartse beweging van het racketblad van de 

serveerder 
b zodra de shuttle door het racket van de serveerder wordt geraakt of de 

serveerder de shuttle misslaat bij een poging om te serveren en deze de 
grond raakt 

c zodra de shuttle door het racket van de serveerder wordt geraakt of de 
serveerder de shuttle misslaat bij een poging om te serveren 

d zodra de shuttle het net passeert 

87 Vanaf welk moment mogen serveerder of ontvanger het slaan van de 
service niet onnodig vertragen?  
a zodra serveerder en ontvanger gereed zijn 
b zodra de achterwaartse beweging van het racketblad van de serveerder is 

afgerond 
c vanaf het begin van de voorwaartse beweging van het racketblad van de 

serveerder 
d zodra de shuttle door het racket van de serveerder wordt geraakt of de 

serveerder de shuttle misslaat bij een poging om te serveren 

88 Als in een dubbelspel de partij die in een game is begonnen te serveren 
voor het eerst het recht van serveren verliest vanuit welk vak moet de 
ontvangende partij dan vervolgens serveren?  
a vanuit het rechter serveervak 
b vanuit het linker serveervak 
c dat hangt of van het aantal punten dat de serverende partij heeft gescoord 
d in het tegengestelde vak van waaruit de serverende partij voor het laatst 

heeft geserveerd 
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89 Wie onderbreekt het spel tijdens een partij? 
a de scheidsrechter 
b de referee 
c de scheidsrechter, al dan niet in opdracht van de referee 
d de wedstrijdleider en de referee 

90 Door wie mag een let worden gegeven? 
a alleen door de scheidsrechter 
b door de scheidsrechter, of door een speler als er geen scheidsrechter 

aanwezig is 
c door de scheidsrechter of in onderling overleg door de spelers als er geen 

scheidsrechter aanwezig is 
d door de scheidsrechter, mits daarom door tenminste één speler is verzocht 

91 Mag de speler nogmaals serveren als bij het serveren de shuttle op het 
net blijft steken of na over het net te zijn gegaan daarin blijft hangen? 
a ja, dat is een let 
b nee, dat is een fout 
c de scheidsrechter kan dat afhankelijk van de situatie beslissen 
d dat komt slechts zelden voor, er wordt om getost 

92 Moet de scheidsrechter bij het dubbelspel de namen noteren van de 
spelers die in het rechtervak beginnen?  
a nee, dat hoeft niet per se 
b ja, dat is verplicht 
c de scheidsrechter kan dat doen louter voor eigen gemak 
d dat is niet voorgeschreven 

93 Wat is de taak van de lijnrechter? 
a de lijnrechter moet aangeven of de shuttle "in" of "uit" is op de lijn, waarop 

hij is aangesteld 
b de lijnrechter moet aangeven of de shuttle "in" of "uit" is en de 

scheidsrechter bijstaan in het uitoefenen van zijn taken 
c de lijnrechter moet aangeven of de shuttle "in" of "uit" is op de lijn, waarop 

hij is aangesteld en alle andere lijnen, die hij goed kan overzien 
d de lijnrechter moet aangeven of de shuttle "in" of "uit" is op de lijn, waarop 

hij is aangesteld en tevens moet hij de stand bijhouden op het scorebord 
indien aanwezig 

94 Wat dient de scheidsrechter te beslissen indien een speler protesteert 
tegen een beslissing van een service- of lijnrechter? 
a de scheidsrechter dient de beslissing van de service- of lijnrechter te 

handhaven 
b de scheidsrechter neemt een andere beslissing, indien hij het zelf beter 

heeft gezien 
c de scheidsrechter legt het protest voor aan de referee, die een beslissing 

neemt 
d de scheidsrechter handhaaft de beslissing alleen indien hij het er zelf mee 

eens is 
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95 Is het in een dubbelspel mogelijk dat een speler 2 services achter elkaar 
in dezelfde game ontvangt?  
a als een opstellingsvergissing van toepassing is 
b als een let wordt gespeeld 
c als een let wordt gespeeld of als een opstellingsvergissing van toepassing 

is 
d als bij de vorige service de serveerder en de ontvanger beiden werden 

bestraft 

96 Is het in een dubbelspel mogelijk dat een speler 2 servicebeurten achter 
elkaar in dezelfde game serveert?  
a nooit 
b als een let wordt gespeeld 
c als een opstellingsvergissing van toepassing is 
d als bij de vorige service de serveerder en de ontvanger beiden werden 

bestraft 

97 Welke beslissing neemt een scheidsrechter als een shuttle een obstakel 
boven de baan raakt en er zijn geen speciale regels getroffen voor dat 
geval?  
a hij geeft een let 
b hij geeft een fout 
c hij geeft een fout als de tegenstander erom vraagt 
d hij geeft een let als degene, die het laatst sloeg erom vraagt 

98 De scheidsrechter onderbreekt het spel voor een omstandigheid die 
optreedt buiten de macht van de spelers. Na 6 minuten vraagt een van 
de spelers om het spel te hervatten. Wat doet de scheidsrechter?  
a de scheidsrechter laat het spel weer hervatten 
b de scheidsrechter laat het spel nog niet hervatten omdat de onderbreking 

pas 6 minuten duurt 
c de scheidsrechter raadpleegt eerst de tegenpartij wat die ervan vindt 
d de scheidsrechter bepaalt zelf wanneer de partij wordt hervat ongeacht de 

tijdsduur van het oponthoud 

99 Wat moet de scheidsrechter doen indien de serveerder en ontvanger 
gelijktijdig worden bestraft? 
a het hangt af van welke soort overtreding het is 
b hij geeft een let 
c hij geeft een let, tenzij een van de spelers zich misdraagt, dan geeft hij 

deze een fout 
d de scheidsrechter laat doorspelen omdat dat elkaar opheft 

100 Kan een scheidsrechter een door de servicerechter gegeven servicefout 
negeren? 
a nee 
b ja 
c ja, als de scheidsrechter van mening is dat de waarneming van de 

servicerechter niet goed is 
d ja, als de scheidsrechter een andere waarneming heeft gedaan 
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101 Is de servicerechter verplicht een beslissing te verduidelijken door het 
aangeven van gebaren? 
a ja 
b alleen als hij meent dat het nodig is 
c nee, het aangeven van gebaren is geheel vrijblijvend 
d alleen als de bestrafte speler vraagt wat er fout was 

102 Het spel is door onvoorziene omstandigheden onderbroken. Mag een 
speler nu de baan zonder toestemming van de scheidsrechter verlaten?  
a ja, als zijn coach dat wil 
b ja 
c ja, tenzij de scheidsrechter bezwaar maakt 
d nee, dat mag alleen tijdens pauzes 

103 Wie mag de referee op de baan toelaten, indien de scheidsrechter de 
referee bij een blessure op de baan roept? 
a een medisch gekwalificeerde persoon die is aangesteld bij het evenement 
b iedere persoon die hij/zij nodig acht 
c de coaches van de geblesseerde speler die op de daarvoor aangewezen 

stoelen zitten 
d de coach en de fysiotherapeut van de geblesseerde speler 

104 Mag een speler tijdens een game snel zijn handen afdrogen? 
a nee 
b ja, maar alleen met toestemming van de scheidsrechter 
c ja, mits het spel niet wordt opgehouden 
d ja, na een lange rally 

105 Mag een speler tijdens een game snel iets drinken?  
a ja, mits het spel niet wordt opgehouden 
b ja, mits de scheidsrechter toestemming heeft gegeven en het spel niet 

wordt opgehouden 
c ja, als de referee dat in de briefing heeft gezegd 
d nee 

106 Wie ziet erop toe dat de baan geveegd wordt in de pauze?  
a de scheidsrechter 
b de lijnrechter die met vegen is belast 
c de servicerechter 
d de referee 

107 Hoeveel personen per partij mogen er op de baan komen tijdens de 
pauzes?  
a 1 
b 2 
c 3 
d dat is niet vastgelegd 
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108 Wat roept de scheidsrechter na afloop van een pauze bij het 11e punt?  
a “speel” 
b de stand 
c de stand, gevolgd door “speel” 
d speler “A” serveert, gevolgd door de stand, gevolgd door “speel” 

109 Welke actie neemt de scheidsrechter als de mobiele telefoon van een 
spelers tijdens een partij voor de eerste keer overgaat?  
a de scheidsrechter verzoekt de speler de telefoon uit te zetten 
b de scheidsrechter geeft de speler een gele kaart 
c de scheidsrechter geeft de speler een fout 
d de scheidsrechter roept de referee naar de baan 

110 Wie bepaalt hoeveel tijd een speler bij een blessure krijgt, voordat het 
spel moet worden hervat?  
a de scheidsrechter 
b de referee, in overleg met de dokter 
c de referee 
d de referee, in overleg met de scheidsrechter 

111 Wanneer geeft de scheidsrechter een kaart ingeval van wangedrag 
tussen games? 
a Wangedrag tussen games is geen overtreding 
b onmiddellijk zodra het wangedrag optreedt, geeft de scheidsrechter de 

kaart met de van toepassing zijnde aankondiging  
c de referee geeft de kaart na afloop van de partij, op aangeven van de 

scheidsrechter 
d de scheidsrechter geeft de kaart bij het begin van de volgende game 

112 Wanneer begint de bevoegdheid van de scheidsrechter bij een partij?  
a zodra de partij wordt opgeroepen 
b zodra de toss is verricht 
c zodra de scheidsrechter de baan betreedt 
d zodra de partij begint 

113 Moet een servicerechter verhaal halen bij de scheidsrechter als deze zijn 
call niet heeft gehoord? 
a ja 
b nee 
c mag wel, hoeft niet 
d alleen als de spelers protesteren 

114 In welk geval wordt geen let gespeeld?  
a als bij het serveren de serveerder en de ontvanger beiden worden bestraft 
b als de ontvanger een opstellingsvergissing maakt 
c als naar de mening van de scheidsrechter een coach het spel verstoort 
d als de serveerder serveert voordat de ontvanger klaar is 
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115 De lijnrechter heeft niet gezien of de shuttle in of uit was en ook de 
scheidsrechter niet die daarop een let geeft. Nu zegt de tegenstander 
tegen de speler die het laatst sloeg, goed hoorbaar voor de scheids-
rechter, dat de shuttle duidelijk ”IN” was. De scheidsrechter wil nu zijn 
beslissing herroepen.  
a dat is een goede beslissing 
b dat is een foute beslissing 
c de scheidsrechter moet zijn eerdere beslissing handhaven omdat hij het 

zelf niet heeft gezien 
d de scheidsrechter moet in dat geval de Referee raadplegen 

116 In een GD tussen AB-CD is de stand 8-5 geworden en gaan CD serveren 
maar de scheidsrechter roept ”service over 6-8” en zo wordt 
geserveerd. Vervolgens wordt gescoord door CD, stand wordt 7-8; 
vervolgens scoort AB en de service gaat over met score 9-7. Nu krijgt C 
een fout wegens wangedrag en wordt de stand 10-7. Nu protesteert A 
omdat volgens hem CD maar 6 punten zouden hebben. De 
scheidsrechter raadpleegt het telblad en ziet zijn fout in. Hoe lost de 
scheidsrechter dat op?  
a de scheidsrechter negeert zijn fout en laat doorspelen op 10-7 voor AB 
b de scheidsrechter corrigeert de stand in 10-6 voor AB 
c de scheidsrechter corrigeert de situatie terug naar 5-8 en CD serveren 
d de scheidsrechter corrigeert de stand in 5-8 en geeft CD weer de rode 

kaart (fout) en laat verder spelen 

117 Bij een gemengd dubbelspel is dame A in het rechtervak de game 
begonnen. De stand is "16-15" voor dame A en haar partner B. Welke 
van onderstaande uitspraken is zeker onjuist: 
a dame A serveert vanuit het linkervak 
b dame A serveert vanuit het rechtervak 
c het kan niet met zekerheid worden gezegd wie gaat serveren  
d heer B serveert vanuit het rechtervak 

118 Bij een dubbelspel zijn de spelers van de ontvangende partij verkeerd 
om gaan staan en zij hebben de rally verloren. Welke beslissing neemt 
de scheidsrechter, nadat hij dat onmiddellijk na afloop van de rally heeft 
ontdekt? 
a er wordt een let gespeeld, de positie van de ontvangende partij op de baan 

wordt niet gecorrigeerd 
b de serveerders scoren een punt en de positie van de ontvangende partij op 

de baan wordt gecorrigeerd 
c de serverende partij scoort een punt en de positie van de ontvangende 

partij op de baan wordt niet gecorrigeerd 
d er wordt een let gespeeld, de positie van de ontvangende partij op de baan 

wordt gecorrigeerd 

119 Op welk moment legt de scheidsrechter het begin van de partij op het 
telblad vast? 
a zodra alle spelers gereed staan voor de eerste service van de partij 
b zodra de 2 minuten van de warm-up periode zijn verstreken 
c onmiddellijk vóór het roepen van “speel” door de scheidsrechter bij de 

aankondiging van de partij 
d zodra de scheidsrechter de volledige aankondiging heeft uitgesproken 
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120 In welk geval is de shuttle niet in spel:  
a als de shuttle langs een paal aan de overkant van het net naar beneden 

valt  
b als de shuttle na een slag ineens helemaal plat is en een enorme snelheid 

krijgt 
c als een speler het blad van zijn racket verliest en in die rally niet verder kan 

spelen  
d als de shuttle aan de overkant van het net langs het net naar beneden valt 

en vervolgens onder het net terug valt op de helft van de partij die het 
laatst heeft geslagen 

121 In welke van onderstaande gevallen dient een scheidsrechter geen 
“speel” te roepen?  
a als een game gaat beginnen 
b als het spel moet worden hervat na een onderbreking 
c als de spelers iets gedronken hebben 
d als de spelers opdracht krijgen om door te spelen 

122 Wat roept de scheidsrechter, als het spel wordt hervat na een 
onderbreking?  
a “speel”  
b “Ben je klaar”, gevolgd door “speel” 
c “Ben je klaar”, gevolgd door de stand, gevolgd door “speel” 
d “Ben je klaar”, eventueel gevolgd door “Service over”, gevolgd door de 

stand, gevolgd door “speel” 

123 Is de scheidsrechter gehouden om waarschuwingen en/of fouten voor 
wangedrag na afloop te melden aan de Referee?  
a nee 
b ja 
c alleen als het van ernstige aard is 
d de scheidsrechter mag dat zelf bepalen 

124 Een speler loopt herhaaldelijk naar de zijkant van de baan om zijn 
handen af te vegen zonder toestemming van de scheidsrechter. Mag 
dat?  
a ja, mits de voortgang van het spel hierdoor geen hinder ondervindt 
b nee, dat mag niet zonder toestemming van de scheidsrechter 
c ja, zonder meer als dat maar binnen 10 seconden gebeurt 
d ja, als de tegenpartij zich hier maar niet aan stoort of protesteert 

125 Het spel wordt door de scheidsrechter onderbroken voor een 
onvoorziene omstandigheid. Moet de scheidsrechter dat afkondigen?  
a nee, dat is niet voorgeschreven 
b ja, de scheidsrechter moet dat zonder meer afkondigen 
c ja, alleen op advies van de Referee 
d de scheidsrechter is hier helemaal vrij in 
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126 De scheidsrechter laat de servicerechter ook de zijlijn bewaken. Mag 
dat?  
a nee 
b ja 
c dat mag wel als de spelers hiervan op de hoogte worden gesteld 
d dat mag alleen als de Referee hier toestemming voor geeft 

127 Bij een dubbelspel zijn de spelers van de serverende partij A verkeerd 
om gaan staan en zij hebben de rally verloren. Welke beslissing neemt 
de scheidsrechter, nadat hij dat onmiddellijk na afloop van de rally heeft 
ontdekt? 
a er wordt een let gespeeld, de positie van partij A wordt niet gecorrigeerd 
b de service gaat over, de positie van partij A wordt gecorrigeerd 
c de service gaat over en de positie van de partij A wordt niet gecorrigeerd 
d er wordt een let gespeeld, de positie van de partij A wordt gecorrigeerd 

128 Bij een dubbelspel heeft een speler van de serverende partij voor zijn 
beurt geserveerd, zij hebben de rally gewonnen. Welke beslissing neemt 
de scheidsrechter, nadat hij dat onmiddellijk na afloop van de rally heeft 
ontdekt? 
a er wordt een let gespeeld, de serveervolgorde van de serverende partij 

wordt niet gecorrigeerd 
b er wordt een let gespeeld, de serveervolgorde van de serverende partij 

wordt gecorrigeerd  
c de serverende partij scoort een punt en de serveervolgorde van de 

serverende partij wordt niet gecorrigeerd 
d de serverende partij scoort een punt, de serveervolgorde van de 

serverende partij wordt gecorrigeerd 

129 Bij een dubbelspel zijn de spelers van de ontvangende partij verkeerd 
om gaan staan en zij hebben de rally gewonnen. Welke beslissing neemt 
de scheidsrechter, nadat hij dat onmiddellijk na afloop van de rally heeft 
ontdekt? 
a er wordt een let gespeeld, de positie van de ontvangende partij wordt niet 

gecorrigeerd 
b de service gaat over en de positie van de ontvangende partij wordt niet 

gecorrigeerd 
c de service gaat over en de positie van de ontvangende partij wordt 

gecorrigeerd 
d er wordt een let gespeeld, de positie van de ontvangende partij wordt 

gecorrigeerd 

130 Bij een dubbelspel is een opstellingsvergissing gemaakt (de spelers van 
een van beide partijen stonden verkeerd). De scheidsrechter ontdekt 
dat op zeker moment tijdens een rally en realiseert zich, dat deze foute 
positie bij het begin van de vorige rally is ontstaan. Welke beslissing 
neemt hij bij het einde van de rally? 
a hij verandert niets aan de stand of de opstelling van de spelers; hij negeert 

de fout  
b hij corrigeert de positie van de spelers, die verkeerd stonden 
c hij laat het spel weer beginnen bij de stand, die bereikt was, toen de fout 

werd gemaakt 
d hij roept de referee erbij en vraagt deze om een beslissing te nemen 
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131 Wanneer eindigt de bevoegdheid van de scheidsrechter? 
a nadat de scheidsrechter zelf de baan heeft verlaten 
b zodra de scheidsrechter de afkondiging heeft gedaan 
c zodra de spelers de baan hebben verlaten 
d zodra de partij is afgelopen 

132 De scheidsrechter onderbreekt het spel voor een omstandigheid die zich 
voordoet buiten de macht van de spelers om. Tijdens deze onderbreking 
wordt een van de partijen gecoacht. Mag dat?  
a nee, aanwijzingen ontvangen mag alleen tijdens pauzes 
b ja, dat is in de spelregels geregeld 
c ja, maar alleen als de scheidsrechter toestemming hiervoor geeft 
d nee, dat mag nooit tijdens zo’n onderbreking 

133 Wat moet de scheidsrechter doen, indien een shuttle van een andere 
baan vlakbij de baan valt waarvoor hij verantwoordelijk is? 
a hij is verplicht een let te geven 
b hij geeft een let, als het storend is voor het spel op de baan 
c hij moet door laten spelen omdat de shuttle niet in de eigen baan viel 
d hij geeft een let als een speler erom vraagt 

134 In de onderstaande gevallen is drie keer een shuttle niet in spel en één 
keer wel in spel. In welk geval is de shuttle wel in spel? 
a een shuttle raakt het net en blijft daarop steken 
b een speler raakt de shuttle en deze vervolgt zijn vlucht in achterwaartse 

richting 
c een speler slaat een shuttle met een dropshot terug en de shuttle daalt 

zodanig dat hij niet over het net kan gaan 
d een shuttle raakt een paal en valt naar beneden aan de zijde van de partij 

die de shuttle het laatst sloeg 

135 Kan een scheidsrechter een fout geven indien een speler zich voor de 
eerste keer in een partij misdraagt? 
a nee, de scheidsrechter moet de eerste keer een waarschuwing geven 
b nee, de scheidsrechter moet eerst het gebeurde ter kennis brengen van de 

referee 
c ja, maar alleen als de speler een andere wedstrijdfunctionaris bedreigt 
d ja, in geval van ernstige overtreding 

136 Aan wie is de scheidsrechter verantwoording schuldig over de partij, die 
hij heeft geleid? 
a aan niemand; de scheidsrechter is geheel autonoom 
b aan de referee 
c aan de wedstrijdleider 
d aan de voorzitter van de LCW 
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137 Is de scheidsrechter verantwoordelijk voor het juist aangeven van de 
stand op het scorebord door een afzonderlijk daartoe aangewezen 
persoon?  
a ja, de scheidsrechter is ook verantwoordelijk voor het scorebord 
b nee, het scorebord is een vrijblijvend hulpmiddel voor de toeschouwers; de 

stand, die de scheidsrechter afroept is bepalend 
c nee, tenzij de referee dat uitdrukkelijk heeft opgedragen 
d ja, mits de scheidsrechter van tevoren de spelers daarvan in kennis heeft 

gesteld 

138 Wat behoort een scheidsrechter te doen als een lijnrechter het uitzicht 
wordt belemmerd? 
a de scheidsrechter moet een let laten spelen 
b de scheidsrechter moet een beslissing nemen, als het kan 
c de scheidsrechter mag een beslissing nemen, als het kan 
d de scheidsrechter volgt de waarneming van de spelers op als deze het met 

elkaar eens zijn 

139 Wat doet de scheidsrechter als hij niet zeker is of de speler wel terecht 
een blessure aanvoert om op te geven? 
a de scheidsrechter vraagt de speler: “Ben je zeker?” 
b de scheidsrechter vraagt de speler zijn coach te halen 
c de scheidsrechter roept de referee 
d de scheidsrechter vraagt de speler zijn coach te halen en roept de referee 

140 Kan een scheidsrechter, in geval een servicerechter geen servicefout 
heeft gegeven, zelf wel een servicefout geven? 
a nee 
b nee, tenzij de scheidsrechter dat met de servicerechter heeft afgesproken 
c ja, als de scheidsrechter van mening is dat de waarneming van de 

servicerechter niet goed is 
d ja, als de scheidsrechter zelf een servicefout waarneemt 

141 Hoe dienen de serveerder en ontvanger bij het serveren te staan? 
a enig deel van beide voeten van de serveerder en de ontvanger moet in 

stilstaande positie in contact met de vloer blijven totdat de service is 
geslagen 

b enig deel van de voeten van de serveerder moet in stilstaande positie in 
contact met de vloer blijven totdat de shuttle is geslagen 

c beide voeten van de serveerder en de ontvanger moeten geheel in 
stilstaande positie in contact met de vloer blijven totdat de service is 
geslagen 

d beide voeten van de serveerder moeten geheel in stilstaande positie in 
contact met de vloer blijven totdat de service is geslagen 

142 Is het mogelijk dat een speler in dezelfde game tweemaal achtereen 
serveert of ontvangt bij dezelfde stand? 
a dat is niet mogelijk 
b indien de scheidsrechter daarvoor toestemming heeft gegeven 
c dat kan alleen bij een let 
d dat kan alleen bij een opstellingsvergissing of een let 
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143 Wat moet de scheidsrechter doen als een opstellingsvergissing wordt 
gecorrigeerd? 
a alleen de volgorde van serveren dient te worden gewijzigd 
b de positie van de spelers wordt gecorrigeerd, en de scheidsrechter heeft de 

vrije keuze tussen het al dan niet wijzigen van de volgorde van serveren 
c de positie van de spelers, de volgorde van serveren en de stand wordt 

gecorrigeerd 
d de positie van de spelers en de volgorde van serveren wordt gecorrigeerd, 

maar de stand blijft gehandhaafd 

144 In welke van onderstaande situaties is het altijd juist dat de 
scheidsrechter "Gamepoint" roept? 
a elke keer als de serverende partij nog maar één punt nodig heeft om de 

eerste game te winnen 
b de eerste keer, dat een van beide partijen 20 punten in de eerste game 

heeft 
c elke keer als de serverende partij 20 punten heeft 
d de eerste keer, dat een partij 20 punten in de tweede game heeft 

145 Kan de scheidsrechter weigeren als de spelers in onderling overleg een 
andere shuttle wensen te nemen?  
a nee, de scheidsrechter dient dat zonder meer toe te staan 
b de scheidsrechter kan dat weigeren als hij zelf van oordeel is, dat de 

shuttle ten onrechte wordt vervangen 
c als de scheidsrechter van mening is dat de shuttle nog goed is, kan hij de 

referee om een beslissing vragen 
d de scheidsrechter kan dat weigeren als hij denkt, dat de spelers het alleen 

maar erom te doen is het spel op te houden 

146 Wat moet de scheidsrechter doen indien er met een shuttle is geknoeid? 
a indien hij de shuttle nog redelijk goed acht dient de scheidsrechter ermee 

door te laten spelen 
b indien de spelers de shuttle nog goed vinden dient de scheidsrechter 

ermee door te laten spelen 
c de shuttle moet worden vervangen 
d indien een speler de shuttle weer herstelt (bijv. de veertjes rechtbuigt) 

dient de scheidsrechter ermee door te laten spelen 

147 Welke aandacht dient de scheidsrechter te hebben voor de serveerder 
en de ontvanger indien er een servicerechter is aangesteld? 
a de scheidsrechter dient uitsluitend op de ontvanger te letten 
b de scheidsrechter dient gelijkelijk op de serveerder en de ontvanger te 

letten 
c de scheidsrechter dient voornamelijk op de serveerder te letten 
d de scheidsrechter dient voornamelijk op de ontvanger te letten 

148 Als een speler tijdens het spel met zijn voet onder het net door op de 
speelhelft van zijn tegenstander komt: 
a is dat een fout 
b is dat een let 
c is dat een fout, indien de tegenstander daardoor wordt gehinderd of 

afgeleid 
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d is dat een let, indien de tegenstander daardoor wordt gehinderd of afgeleid 

149 Hoeveel keer kan de scheidsrechter maximaal in een partij gamepoint 
roepen? 
a 4x 
b 5x 
c 6x 
d 7x 

150 Hoeveel keer kan de scheidsrechter maximaal in een partij matchpoint 
roepen? 
a 4x 
b 5x 
c 6x 
d 7x 

151 Bij shuttles is een afwijking van 10% toelaatbaar tussen veren en nylon 
shuttles. Op welke onderdelen? 
a het verschil in het materiaal van de dop 
b het verschil in het materiaal van de kelk 
c de vluchteigenschappen 
d het gewicht, diameter van de kelk en lengte van de veertjes 

 
152 Hoe moet de shuttletest worden uitgevoerd? 

a de shuttle moet rechtlijnig naar de overkant worden geslagen 
b maakt niet uit als de shuttle maar terecht komt tussen de 530 en 990 mm 
c de shuttle moet met een middelmatige slag evenwijdig aan de zijlijn 

worden geslagen 
d de shuttle moet met een volle onderhandse slag worden geslagen boven 

de achterlijn onder een opwaartse hoek evenwijdig aan de zijlijnen 
 

 153 Mag de shuttletest ook diagonaal worden geslagen? 
a ja  
b nee 
c ja, maar alleen binnen de tegenover elkaar liggende serveervakken  
d ja, maar alleen om verschillende snelheden uit elkaar te houden 

 
 154  Moet er getost worden of mogen spelers onderling uitmaken wie met 

serveren en ontvangen begint? 
a nee, alleen tossen bij verschil van mening 
b ja, er moet getost worden 
c de spelers mogen dat onderling uitmaken 
d als er geen scheidsrechter is zijn de spelers hier vrij in 

 
155 Mag de servicebeweging ook achterwaarts beginnen? 

a nee, dat mag nooit en wordt beschouwd als vertraging  
b ja 
c dat staat niet als zodanig omschreven 
d ja, mits het maar een vloeiende beweging is 
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156  Hoe moet het racket bij het raken van de shuttle tijdens het serveren 
worden vastgehouden? 
a de steel van het racket moet heel duidelijk naar beneden wijzen 
b de steel van het racket moet tijdens de gehele service naar beneden 

wijzen  
c de steel van het racket moet bij het raken van de shuttle in ieder geval 

meer dan 10% naar beneden wijzen 
d de steel van het racket moet bij het raken van de shuttle naar beneden 

wijzen 
 

157  Mag een speler de snelheid van de beweging tijdens het serveren 
veranderen? 
a ja 
b nee 
c ja, als de beweging maar achterwaarts is begonnen 
d nee, dat is misleiding van de tegenstander 

 
158  Mag een speler het racket boven het net omhoog houden om een shuttle 

tegen te houden? 
a ja 
b nee 
c ja, als de tegenstander de slag maar kan uitvoeren  
d nee, want de tegenstander kan nu niet rechtdoor slaan 

 
159  Wanneer moet een coach in een reguliere pauze baan verlaten? 

a  zodra de scheidsrechter “nog 20 seconden” roept 
b dat is niet geregeld 
c zodra hij klaar is met het geven van zijn aanwijzingen  
d voordat de pauze voorbij is 

 
160 Vóór het begin van een partij maakt een speler die al op de baan is zich 

schuldig aan wangedrag dat tijdens een partij een rode kaart zou 
opleveren. Wat doet de scheidsrechter: 
a  de scheidsrechter onderneemt geen actie, omdat wangedrag vóór het 

begin van een partij niet strafbaar is 
b de scheidsrechter roept de speler bij zich en vermaant de speler informeel 
c de scheidsrechter geeft de speler een rode kaart en roept de referee 
d de scheidsrechter geeft de speler een rode kaart en roept de referee. De 

scheidsrechter begint de partij met de stand 1-0 voor de tegenpartij 
 

161  Wat is de plaats om te coachen tijdens pauzes? 
a dat mag overal op de baan 
b dat moet naast de baan 
c dat is overal toegestaan 
d dat staat vermeld in de Instructies 
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162  Wie beslist er over de snelheid van de shuttle? 
a  de spelers zelf 
b de scheidsrechter 
c de scheidsrechter in overleg met de servicerechter 
d de referee 

 
163  Hoe lang mag een speler op de baan behandeld worden voor een 

blessure? 
a net zo lang totdat de speler weer het spel kan hervatten 
b geruime tijd maar niet langer dan 5 minuten 
c dat staat niet vast, maar een behandeling op de baan die bovenmatige 

vertraging oplevert is niet toegestaan 
d de tijd die een medisch gekwalificeerde persoon aangeeft nodig te hebben 

164 Wie scoort een  punt als de shuttle niet over het net gaat en buiten de 
paal om in het speelveld van de tegenstander valt?  
a de partij die de shuttle heeft geslagen 
b de tegenstander 
c dat is een let 
d de tegenstander, tenzij bij de service (dan is het een let) 
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OPEN VRAGEN SPELREGELTOETS 
 

 
201  Wat is het maximum aantal te behalen punten in een game? 

 

202  Wanneer wordt een game met 2 punten verschil gewonnen? 
 

203  Wanneer win je een game met 1 punt verschil? 
 

204  Mag de winnaar van een game ook de verliezer in de volgende game laten 
beginnen met serveren? 
 

205  Mogen spelers in onderling overleg besluiten om niet van speelhelft te 
wisselen? 
 

206  Na het 11e punt in de 3e game is niet van speelhelft gewisseld. 
Vraag: wat doet de scheidsrechter als een van de partijen aan het einde 
van de game protesteert? 
 

207  De partner van de ontvanger houdt tijdens de service niet met enig deel 
van beide voeten contact met de vloer.  
Vraag: Geeft de scheidsrechter hiervoor een fout aan de ontvangende 
partij? 
 

208  Een speler serveert bij een even aantal punten vanuit het linkervak en 
wint de rally. De scheidsrechter constateert de opstellingsvergissing na 
de rally.  
Vraag: welke actie(s) doet de scheidsrechter na afloop van de rally? 
 

209  Bij een rally hebben zowel de serverende als de ontvangende partij van 
positie gewisseld. De ontvangende partij wint de rally. De scheidsrechter 
constateert een opstellingsvergissing na de rally.  
Vraag: welke actie(s) doet de scheidsrechter na afloop van de rally? 
 

210  Voorafgaand aan een rally heeft de ontvangende partij van positie 
gewisseld. Deze partij wint de rally. De scheidsrechter constateert een 
opstellingsvergissing na de rally.  
Vraag: welke actie(s) doet de scheidsrechter na afloop van de rally? 
 

211  In welke 2 gevallen maakt een ontvanger een opstellingsvergissing bij de 
service? 
 

212  Wanneer moet een opstellingsvergissing worden gecorrigeerd? 
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213  Noem 3 gevallen van een fout. 
 

214  Noem 2 fouten tijdens het spel veroorzaakt door de vlucht van de shuttle. 
 

215  Noem 2 fouten van een speler tijdens het spel. 
 

216  Een speler slaat de shuttle buitenom de paal.  
Vraag: welke actie neemt de scheidsrechter en waarom? 
 

217  Is het in alle gevallen correct als een speler met zijn lichaam onder het 
net op het speelveld van zijn tegenstander komt? 
 

218  Noem 3 situaties waarin een let wordt gespeeld. 
 

219  Noem 2 gevallen waarin de shuttle niet in spel is. 
 

220  Hoe lang mag een scheidsrechter het spel onderbreken? 
 

221  Een scheidsrechter constateert dat de bediener van het scorebord zijn 
taak niet goed uitvoert.  
Vraag: hoe handelt hij? 
 

222  Een scheidsrechter is van mening is dat de servicerechter zijn taak niet 
goed uitvoert.  
Vraag: hoe handelt hij? 
 

223  Een scheidsrechter is van mening is dat een lijnrechter zijn taak niet 
goed uitvoert.  
Vraag: hoe handelt hij? 
 

224  Noem 3 taken die de scheidsrechter moet uitvoeren vóór de partij begint.  
 

225  Welke gebaren maakt de scheidsrechter bij de aankondiging van de 
partij? 
 

226  Noem 1 geval waarin de scheidsrechter “speel” moet roepen. 
 

227  Noem 4 zaken die de scheidsrechter op het einde van de partij op het 
telblad moet invullen. 
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228  Noem 3 taken die door de scheidsrechter worden uitgevoerd bij een 
blessure tijdens een partij. 
 

229  Het spel wordt onderbroken door omstandigheden buiten de macht van 
de spelers. 
Vraag: moet de scheidsrechter actie(s) nemen? Zo ja, welke?  
 

230  Dubbelspel: 
Spelers staan klaar om te beginnen en de scheidsrechter roept “0 beiden speel”; 
dan besluit een speler om toch van positie te wisselen met de partner die dan 
gaat serveren of ontvangen. 
Vraag: is dat toegestaan?  

 

231  Tijdens een partij: 
De stand is 6-4 en er wordt vanuit het verkeerde vak geserveerd, de rally is 
uitgespeeld en dan wordt de fout ontdekt. 
Vraag: wat moet de scheidsrechter doen? 

 

232  Niet klaar staan: 
Na afkondiging en verstrijken van 20 seconden is een van beide partijen niet op 
de baan. 
Vraag: welke actie neemt de scheidsrechter? 

 

233  Waar mag de partner van de serveerder tijdens de service staan? 
 

234  Wat is de aangewezen plaats om te coachen bij een 11-punten pauze? 
 

235  Een shuttle valt in de buurt van een lijn, maar de lijnrechter die voor de 
lijn verantwoordelijk is, roept of gebaart niet. 
Vraag: welke actie neemt de scheidsrechter? 

 

236  Een shuttle valt duidelijk waarneembaar voor de scheidsrechter “uit”, en 
de lijnrechter die voor de lijn verantwoordelijk is, gebaart “in”. 
Vraag: welke actie neemt de scheidsrechter? 

 

237  Een shuttle valt in de buurt van een lijn, en de lijnrechter die voor de lijn 
verantwoordelijk is, gebaart “niet gezien”. 
Vraag: welke actie neemt de scheidsrechter? 

 

238  Op welke wijze kan de scheidsrechter de referee roepen?  
 

239  Wanneer roept de scheidsrechter “Servicefout”?  
 

240  Op welke momenten laat de scheidsrechter de baan vegen?  
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241  Wanneer mogen coaches op de baan komen? 
 

242  Een shuttle van een andere baan valt in of bij het speelveld. Wanneer 
moet de scheidsrechter hiervoor wel of geen let geven?  
 

243  Moet de scheidsrechter optreden tegen een speler die zweet op de vloer 
uitschudt? Zo ja, op welke manier? 
 

244  Wat moet de scheidsrechter doen als een speler zich overdreven uit na 
een gewonnen rally?  
 

245  Wanneer roept de scheidsrechter “Fout serveerder”?  
 

246  In welke situatie(s) mag een speler zonder toestemming van de 
scheidsrechter de baan verlaten?  
 

247  Moet de scheidsrechter een speler toestemming geven om tijdens een 
rally van racket te wisselen?  
 

248  Mag de scheidsrechter een speler toestaan tijdens een partij een ander 
racket te testen? 
 

249  Wat doet de scheidsrechter als spel moet worden onderbroken?  
 

250  Moet de scheidsrechter nog iets noteren als het spel na een onderbreking 
wordt hervat en zo ja wat?  
 

251  Hoe hervat de scheidsrechter het spel na een onderbreking?  
 

252  Mogen coaches ook achter of naast de baan staan tijdens de rally?  
 

253  Mag een coach de coachstoel verplaatsen als hij dat beter vindt?  
 

254  Mag een coach tijdens de partij zijn mobiele telefoon gebruiken?  
 

255  Hoe zorgt de scheidsrechter dat bij blessures een medisch deskundige op 
de baan komt?  
 

256  Wat zegt de scheidsrechter tegen een speler die wil opgeven?  
 

257  Wat doet de scheidsrechter als hij twijfelt of de speler wel terecht 
opgeeft bij een blessure?  
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258  Hoe legt de scheidsrechter een speler die een kaart krijgt uit waarvoor hij 
de kaart krijgt?  
 

259  Als wangedrag zich voordoet in een pauze, op welk moment toont de 
scheidsrechter een kaart?  
 

260  Wat roept de scheidsrechter bij hervatting van het spel als er tijdens een 
pauze bij 11 punten een gele kaart is gegeven?  
 

261  Wat roept de scheidsrechter bij hervatting van het spel als er tijdens een 
pauze tussen games een speler een fout voor wangedrag heeft gekregen? 
 

262  Wat doet de scheidsrechter als er tijdens een pauze een speler wordt 
gediskwalificeerd?  
 

263  Wat doet de scheidsrechter als een speler op de baan voorafgaand aan 
een partij zich beledigend gedraagt?  
 

264  Hoe moet de scheidsrechter handelen als hij merkt dat hij een vergissing 
heeft gemaakt?  
 

265  Wat doet de scheidsrechter als zich een probleem voordoet waarvan hij 
niet zeker is of hij het zelf kan afhandelen?  
 

266  Wat doet de scheidsrechter als hij in een bepaalde situatie twijfelt of een 
spelregel wordt overtreden?  
 

267  Kan de servicerechter de shuttle laten wisselen zonder toestemming van 
de scheidsrechter?  
 

268  Welke taken kunnen door de servicerechter van de scheidsrechter 
worden overgenomen?  
 

269  Wat doet de servicerechter als hij een mogelijke fout van de 
scheidsrechter ziet?  
 

270  Kan de scheidsrechter de lijnbeslissing van een lijnrechter corrigeren?  
Zo ja, in welk geval?   
 

271  Een shuttle raakt een speler en valt vervolgens “uit” in de buurt van een 
lijn waarvoor een lijnrechter is aangesteld. De lijnrechter roept niets. Wat 
doet de scheidsrechter?  
 

272  Moet bij het enkelspel naast de S voor de serveerder ook de R voor de 
ontvanger op het telblad worden aangegeven?  
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273  Moet op het telblad ook aangegeven worden op welke speelhelft iedere 
partij begint? Zo ja, hoe? 
 

274 Moet op het telblad naast de nul (0) bij de eerste serveerder ook een 
nul(0) bij de eerste ontvanger worden ingevuld? 
 

275  Op welk moment noteert de scheidsrechter het begin van de partij op het 
telblad?  
 

276  Op welk moment tikt de scheidsrechter bij het begin van de partij op de 
knop “speel” van het scorepad?  
 

277  Welke actie voert de scheidsrechter op het telblad uit nadat hij een speler 
een waarschuwing voor wangedrag heeft gegeven?  
 

278  Welke actie voert de scheidsrechter op het telblad uit nadat hij een speler 
een fout voor wangedrag heeft gegeven?  
 

279  Welke actie(s) voert de scheidsrechter op het telblad uit onmiddellijk 
nadat hij de eerste game heeft afgekondigd?  
 

280  Welk moment bepaalt de eindtijd van de partij?  
 

281  Welke actie(s) voert de scheidsrechter op het telblad uit nadat hij de 
partij heeft afgekondigd?  
 

282  Welke gegevens noteert de scheidsrechter op het telblad na de partij? 
 

283  Hoe gaat de scheidsrechter na de partij om met incidenten die tijdens de 
partij hebben plaatsgevonden? 
 

284  Wat doet de scheidsrechter als een speler op de baan voorafgaand aan 
een partij een ernstige overtreding begaat?  
 

 

 

 

 

 

 

 
 


