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De definitie van woorden in italics vind je in Bijlage 1 

Inleiding 
Squash wordt gespeeld in een beperkte ruimte, vaak met een hoog tempo. Twee principes 
zijn essentieel voor ordelijk spel: 
 

Veiligheid: Spelers moeten veiligheid altijd voorop stellen en geen actie ondernemen die de 
tegenstander in gevaar kan brengen. 
Eerlijk spel: De spelers moeten de rechten van de tegenstander respecteren en sportief 
spelen. 
 

1. SPELCONCEPT 
 

1.1.  Singles Squash wordt gespeeld op een baan tussen twee spelers die elk een racket vasthouden 

om de bal te slaan. De baan, de bal en het racket moeten voldoen aan de WSF-specificaties 

(zie bijlagen 7, 8 en 9). 

1.2.  Elke rally begint met een service, en de  spelers slaan de bal om beurten terug totdat 

de rally is beëindigd (zie Regel 6: Het Spel). 

1.3.  Het spel moet ononderbroken zijn, voor zover dat mogelijk is. 

2. SCORING 
 

2.1.  De winnaar van een rally krijgt 1 punt en serveert om de volgende rally te beginnen. 

2.2.  Elk spel wordt gespeeld tot 11 punten, behalve dat als de score 10-gelijk bereikt, het 

spel doorgaat totdat een speler leidt met 2 punten. 

2.3. Een wedstrijd is normaal gesproken de beste van 5 games, maar kan ook de beste van 

3 games zijn. 

2.4. Alternatieve puntensystemen worden beschreven in bijlage 3. 

 

3. SCHEIDSRECHTERS 
 

3.1.  Een wedstrijd moet normaliter geleid worden door een marker en een scheidsrechter, die 

beiden de score moeten bijhouden, welke speler serveert, en het juiste serveervak. 

3.2.  Als er slechts één official is, is die official zowel de marker als de scheidsrechter. Een 

speler mag in beroep gaan (APPEAL)  tegen  een call of het uitblijven van een call 

van die official als marker bij diezelfde official als scheidsrechter. 

3.3.  De correcte positie voor de Officials is zittend in  het midden van de achterwand, zo 

dicht mogelijk bij die achterwand en net boven de out-line. 

3.4.  Een alternatief systeem van scheidsrechters, het 3-scheidsrechtersysteem, wordt beschreven 

in bijlage 4. 

3.5.  Bij het aanspreken  van  spelers  moeten  Officials,  waar  mogelijk,  de familienaam 

gebruiken. 

3.6. De Marker: 

3.6.1.  moet de wedstrijd aankondigen, elke game inleiden, het resultaat 

                             aankondigen van elke game en van de match (zie bijlage 2); 

3.6.2.  moet " fault", " down", " out", " not up" of "stop" roepen, naargelang het geval; 

3.6.3.  moet geen call maken, als hij onzeker is over een opslag of een return; 
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              3.6.4.    moet aan het einde van een rally meteen de score afroepen, met de score van de    

                             serveerder eerst, voorafgegaan door "hand out"  wanneer er een verandering van  

                             serveerder is; 

3.6.5.  moet de beslissing van de scheidsrechter herhalen na een verzoek van een 

speler om een LET, en dan de score noemen; 

3.6.6.  moet wachten op de beslissing van de scheidsrechter na een speler's 

appeal tegen een marker's of het ontbreken van een oproep, en dan de score 

noemen; 

3.6.7.  moet "Game Ball" afroepen wanneer een speler 1 punt nodig heeft om een 

game te winnen, of "Match Ball" wanneer een speler 1 punt nodig heeft om 

de match te winnen; 

3.6.8.  moet "10-gelijk:  een speler moet met 2 punten verschil winnen"  afroepen 

wanneer de score voor de eerste keer in een wedstrijd 10-gelijk bereikt. 

3.7.  De scheidsrechter, wiens beslissing definitief is: 

3.7.1.  moet de wedstrijd uitstellen indien de baan niet geschikt is om te spelen; of 

het spel opschorten indien de wedstrijd reeds aan de gang is, en wanneer 

de wedstrijd later wordt hervat, de score laten staan; 

3.7.2.  moet een LET toestaan indien buiten de schuld van een van beide spelers 

een verandering in de omstandigheden van de baan van invloed is op een 

rally; 

3.7.3.  kan de wedstrijd toekennen aan een speler wiens tegenstander niet binnen 

de in het wedstrijdreglement vermelde tijd op de baan is om te spelen; 

3.7.4.  neemt een beslissing in alle zaken, met inbegrip van alle verzoeken om een let 

en alle appeals tegen een Marker's call of het ontbreken van een call; 

3.7.5.  moet onmiddellijk beslissen indien hij het niet eens is met de call van 

de marker of het ontbreken van een call en het spel stoppen indien nodig; 

3.7.6.  moet de  score onmiddellijk corrigeren  indien de  marker de  score onjuist 

aankondigt, en indien nodig het spel onderbreken; 

3.7.7.  moet alle  Regels met betrekking tot tijd handhaven, door "15  seconden", 

"Half-Time" en "Time" af te kondigen, naar gelang van toepassing; 

Opmerking: Het is de eigen verantwoordelijkheid van de spelers om dichtbij 

genoeg te zijn om deze call te horen. 

3.7.8.  moet de juiste beslissing nemen indien de bal één van beide spelers raakt 

(zie Regel 9: Bal die een speler raakt); 

3.7.9.  kan een LET toestaan als hij niet in staat is te beslissen over een appeal 

tegen een call van de marker of het ontbreken van een call; 

3.7.10. moet de speler om opheldering vragen indien hij niet zeker is van de reden 

van een verzoek om een LET of een appeal; 

3.7.11.  kan een verklaring geven voor een besluit; 

3.7.12.  moet alle beslissingen aankondigen met een stem luid genoeg om gehoord 

te worden door de spelers, de marker en de toeschouwers; 

3.7.13.  moet  Regel 15 (Conduct)  toepassen  indien het gedrag van  een speler 

onaanvaardbaar is; 

3.7.14. moet het spel onderbreken indien het gedrag van een persoon, niet zijnde 

een speler, storend of aanstootgevend is, totdat het gedrag is beëindigd, of 

totdat de overtredende persoon de wedstrijdruimte heeft verlaten. 
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4. DE WARMING-UP 
 

4.1.  Aan  het  begin  van  een  wedstrijd  gaan  de  spelers samen de  baan op om de  bal 

gedurende maximaal 4 minuten warm te spelen. Na 2 minuten moeten de spelers van 

kant wisselen, tenzij zij dit reeds hebben gedaan. 

4.2.  De spelers moeten gelijke kansen hebben om de bal te slaan. Een speler die de bal 

gedurende een onredelijke tijd onder controle houdt, is oneerlijk aan het warm slaan 

en Regel 15 (Conduct) moet worden toegepast. 

 

5. DE SERVICE 
 

5.1.  De speler die de toss met een racket wint, serveert als eerste. 

5.2. Bij het begin van elk spel en na elke wisseling van serveerder, kiest de serveerder uit 

welk serveervak hij wil serveren. Bij behoud van de opslag moet de serveerder serveren 

vanuit het andere serveervak. 

5.3.  Indien  een  rally  eindigt  in  een  LET,  moet de  serveerder  opnieuw  serveren  vanuit 

hetzelfde serveervak. 

5.4.  Indien de serveerder naar het verkeerde vak gaat om te serveren, of indien één van beide 

spelers niet zeker is van het juiste vak, moet de marker de spelers informeren welk vak het 

juiste is. 

5.5.  Indien er een geschil is over het juiste vak, moet de scheidsrechter een beslissing nemen. 

5.6.  Nadat de marker de score heeft afgeroepen, moeten beide spelers het spel zonder onnodige 

vertraging hervatten. De serveerder mag echter niet serveren voordat de ontvanger gereed 

is. 

5.7.  Een opslag is goed, als: 

5.7.1. de serveerder de bal met de hand of het racket laat vallen of de bal gooit en 

vervolgens correct slaat bij een eerste of verdere poging voordat de bal iets anders 

raakt; en 

5.7.2.  op het moment dat de serveerder de bal slaat, één voet in contact is met de 

vloer binnen het serveervak, waarbij geen enkel deel van die voet een lijn 

van dat vak raakt; en 

5.7.3.  de bal rechtstreeks naar de voormuur wordt geslagen, waarbij deze tussen 

de servicelijn en de uitlijn wordt geraakt, maar niet tegelijkertijd de voor- en 

zijmuren raakt; en 

5.7.4. de bal, tenzij door de ontvanger gevolleerd wordt, voor de eerste keer stuitert in 

het tegenoverliggende kwart-court (quarter court) zonder een lijn te raken; en 

5.7.5.  de bal niet is uitgeserveerd. 

5.8.  Een opslag die niet in overeenstemming is met Regel 5.7 is een fout en de ontvanger 

wint de rally. Noot: Een opslag die de servicelijn, of de short lijn, of de half-court lijn, 

of enige lijn die de bovenzijde van de baan begrenst, raakt, is een fout. 

5.9. Indien de serveerder de bal laat vallen of werpt, maar geen poging doet om de bal te 

slaan, is dit geen serveren, en mag de serveerder opnieuw beginnen. 

5.10.  Een LET is toegestaan indien de ontvanger niet klaar is om de opslag terug te slaan en ook 

geen poging hiertoe doet. Indien die opslag echter een fout is, verliest de serveerder de rally. 

5.11. Indien de serveerder serveert vanuit het verkeerde serveervak, en de serveerder wint 

de rally, dan blijft de rally staan en serveert de serveerder vanuit het andere vak. 
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5.12.  De serveerder mag niet serveren voordat de score is afgeroepen door de marker, die 

dit onverwijld dient te doen. In een dergelijk geval dient de scheidsrechter het spel te 

stoppen en de serveerder op te dragen te wachten totdat de score is afgeroepen. 

 

6. HET SPEL 
 

6.1.  Indien de opslag goed is, gaat het spel door zolang elke return goed is, of totdat 

een speler een LET vraagt of appelleert (appeal), of één van de officials een call maakt of  

een beslissing neemt, of de bal één van beide spelers of hun kleding of het racket  

van de speler niet aan slag raakt 

6.2.  Een return is goed als de bal: 

6.2.1.  correct wordt geslagen voordat de bal tweemaal op de vloer is gestuiterd; en 

6.2.2.  zonder één van beide spelers, of hun kleding of racket te raken, de voormuur 

raakt, hetzij rechtstreeks, hetzij na een of meer andere muren te hebben 

geraakt, boven de tin  en onder de uitlijn,  zonder eerst op de vloer te zijn 

gestuiterd; en 

6.2.3. terugbotst van de voorwand zonder de tin te raken; en 

6.2.4.    niet out is. 

 

7. INTERVALS 
 

7.1.  Tussen het einde van de warming-up en het begin van het spel, en tussen elke game, 

is een maximum pauze van 90 seconden toegestaan. 
(NVDR : bij PSA matchen zijn er afwijkende intervals mogelijk) 

7.2.  De spelers moeten klaar staan om het spel te hervatten aan het einde van een pauze, 

maar het spel mag eerder worden hervat als beiden daarmee instemmen. 

7.3. Een maximum van  90  seconden is toegestaan om een beschadigde uitrusting  te vervangen.    

              Dit omvat brillen,  veiligheidsbrillen of een  losgeraakte contactlens. De  speler 

moet de wisseling zo snel mogelijk voltooien, anders moet Regel 15 (Gedrag) worden 

toegepast. 

7.4.  Pauzes  in geval van verwonding  of bloeding worden  gespecificeerd in   

Regel  14 (Injury) 

7.5. Tijdens elke pauze mag elke speler de bal slaan. 
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8. HINDEREN 
 

8.1.  Na het voltooien van een redelijke follow-through, moet een speler alle mogelijke moeite 

doen om uit de weg te gaan, zodat wanneer de bal terugkaatst van de voormuur de 

tegenstander beschikt over: 

8.1.1.  een goed zicht op de bal bij het terugkaatsen op van de voormuur; en 

8.1.2.  onbelemmerde directe toegang tot de bal; en 

8.1.3. de ruimte om een redelijke zwaai naar de bal te maken; en 

8.1.4.  de vrijheid om de bal naar elk deel van de voormuur te slaan. 

Er is sprake van hinderen wanneer de speler de tegenstander niet aan al deze 

voorwaarden voldoet. 

8.2. Een speler die meent dat er hinder is opgetreden, kan stoppen en om een LET 

verzoeken, bij voorkeur door te zeggen "LET, alstublieft". Dat verzoek moet zonder 

onnodige vertraging worden gedaan. Opmerkingen: 

▪ Alvorens enige vorm van aanvraag te accepteren moet de scheidsrechter er zeker 

   van zijn dat de speler daadwerkelijk een LET aanvraagt. 

▪ Een verzoek om een LET omvat ook een verzoek om een STROKE. 

▪ Normaal  gesproken mag  alleen  de speler  aan slag  een  LET  vragen  wegens 

   hinderen. Echter, indien de niet aan slag zijnde speler een LET vraagt wegens gebrek aan 

   toegang vóór dat de bal de voormuur heeft bereikt, kan dat verzoek in overweging 

   worden genomen, zelfs al is die speler op dat moment nog niet de speler aan slag 

8.3.  De scheidsrechter moet, indien hij niet zeker is over de reden van een verzoek, de 

speler om uitleg vragen. 

8.4. De scheidsrechter mag een LET toestaan of een STROKE toekennen zonder dat een 

verzoek daartoe is gedaan, en het spel zo nodig onderbreken, met name om 

veiligheidsredenen. 

8.5. Indien de speler aan slag de bal slaat en de tegenstander vraagt vervolgens om een 

LET, maar de bal gaat vervolgens down of uit, dan wint de tegenstander de rally. 

8.6. Algemeen 

De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle vormen van HINDEREN: 

8.6.1.  als er geen sprake was van hinderen of redelijke vrees voor letsel, is geen 

LET toegestaan; 

8.6.2.  als er wel sprake van hinderen was, maar de speler aan slag zou niet in staat  

                zijn geweest om een goede return te spelen, is geen LET toegestaan; 

8.6.3.  indien de  speler aan slag  verder  speelde  tot voorbij  het hinderen  en  dan een LET 

aanvraagt, is geen LET toegestaan; 

8.6.4.  als er sprake was van hinderen, maar het verhinderde de speler aan slag niet 

de bal te zien en bij de bal te komen om een goede return te spelen, 

dan is er sprake van minimaal hinderen en is een LET niet toegestaan; 

8.6.5. indien de speler aan slag in staat zou zijn geweest een goede return te maken, 

maar de tegenstander deed niet alle mogelijke moeite deed om het hinderen  te 

voorkomen, wordt een STROKE toegekend aan de speler aan slag; 

8.6.6.  als er hinder was, die de tegenstander met alle mogelijke moeite trachtte te 

vermijden, en de speler aan slag in staat zou zijn geweest een goede return te maken, 

is een LET toegestaan; 

8.6.7. indien  er hinder  was en de speler aan slag een winnende return  zou 

hebbengemaakt, wordt een STROKE toegekend aan de speler aan slag. In aanvulling  

op Regel  8.6 zijn de volgende bepalingen van toepassing op specifieke situaties. 
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8.7.  Fair View 

Fair View betekent voldoende tijd om de bal te kunnen zien en een slag voor te bereiden om 

de bal te slaan als hij terugkomt van de voormuur. 

8.7.1. Indien de speler aan slag een LET vraagt wegens gebrek aan correct zicht op de 

bal  bij  zijn  terugkeer  van  de  voormuur, zijn  de  bepalingen van  8.6  van 

toepassing. 

8.8.  Directe toegang 

Als de aanvaller om een LET vraagt omdat hij niet direct bij de bal kan, dan: 

8.8.1.  als er wel sprake was van hinderen, maar de aanvaller deed niet alle mogelijke 

moeite om bij de bal te komen en hem te spelen, is geen LET 

toegestaan; 

Let op:  

Alle mogelijke moeite  om bij  de  bal te  komen en  hem te  spelen mag geen  contact met de 

tegenstander inhouden. Indien een contact wordt gemaakt dat vermeden had kunnen 

worden, moet Regel 15 (Conduct) worden toegepast. 

8.8.2. indien de speler aan slag een directe toegang tot de bal had, maar in plaats 

daarvan een indirecte weg naar de bal nam en vervolgens een LET aanvroeg 

wegens hinderen, is geen LET toegestaan, tenzij Regel 8.8.3 van toepassingis; 

8.8.3.  indien de speler op het verkeerde been werd gezet, maar de bekwaamheid 

toonde om zich te herstellen en een goede return  te maken, en vervolgens 

op hinderen stuitte, is een LET toegestaan, tenzij de speler aan slag een winnende 

return zou hebben gemaakt, in  welk geval een STROKE aan de speler aan slag 

wordt toegekend. 

8.9.  Racket Swing 

Een  redelijke  swing  omvat een  redelijke  achterzwaai, een  slag  tegen de  bal  en  een 

redelijke follow-through. De backswing en de follow-through van de speler aan slag 

zijn redelijk zolang zij niet uitgebreider zijn dan nodig is. 

Als de speler aan slag een LET vraagt voor het hinderen van de zwaai, dan: 

8.9.1.  indien de swing werd beïnvloed door licht contact met de tegenstander die 

alle  moeite deed om het  hinderen  te voorkomen, is een LET toegestaan, 

tenzij de speler aan slag een winnende  return  zou hebben gemaakt, in welk geval 

een STROKE aan de speler aan slag wordt toegekend; 

8.9.2.  indien de swing werd verhinderd  door contact met de tegenstander, wordt 

een STROKE toegekend aan de speler aan slag, zelfs indien de tegenstander alle 

mogelijke moeite deed om het hinderen te voorkomen; 

8.9.3.  indien er geen daadwerkelijk contact is geweest en de speler aan slag de zwaai 

heeft tegengehouden uit vrees de tegenstander te treffen, zijn de bepalingen 

van 8.6 van toepassing. 

8.10.  Overdreven zwaai 

8.10.1.  Indien de speler aan slag het hinderen veroorzaakte door een buitensporige zwaai 

te gebruiken, is geen LET toegestaan. 

8.10.2.  Indien er sprake was van hinderen, maar de speler aan slag overdreef zijn zwaai in 

een poging een STROKE te verdienen, dan is een LET toegestaan. 

8.10.3.  De buitensporige zwaai van de speler aan slag kan bijdragen tot hinderen  van de 

tegenstander wanneer deze aan de beurt is om de bal te spelen, in welk 

geval de tegenstander een LET kan vragen. 

8.11.  Vrijheid om de bal naar elk deel van de voormuur te slaan 

Indien  de speler aan slag  afziet van het slaan van de bal wegens front-wall interference, en 

een LET vraagt, dan: 

8.11.1.  indien er hinder was en de bal de niet-slaande speler op een directe weg 

naar de voormuur zou hebben geraakt, wordt een STROKE toegekend aan 
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de speler aan slag, tenzij de speler aan slag zich had omgedraaid (Turning) of een 

verdere poging deed, in welk geval een LET wordt toegestaan; 

8.11.2. indien  de bal eerst de niet-slaande speler zou hebben geraakt en vervolgens een 

zijmuur alvorens de voormuur te bereiken, is een LET toegestaan, tenzij de 

terugslag  een  winnende return zou  zijn  geweest, in  welk  geval  een 

STROKE  wordt toegekend aan de speler aan slag; of 

8.11.3.  indien de bal eerst een zijmuur en dan de niet-slaande speler zou hebben geraakt 

alvorens de voormuur te bereiken, is een LET toegestaan, tenzij de return 

een winnende  return  zou zijn geweest, in welk geval een STROKE wordt 

toegekend aan de speler aan slag. 

8.12.  Verdere poging. 

Indien de speler aan slag een LET vraagt voor hinderen terwijl hij een verdere  poging  doet 

om de bal te slaan, en hij een goede return  had kunnen maken, dan: 

8.12.1.  indien de non-striker geen tijd had om het hinderen  te voorkomen, is een LET 

toegestaan. 

 

8.13.  Turning 

Turning is de actie van de speler aan slag die de bal rechts van het lichaam slaat, of in een 

positie is om de bal te slaan, nadat de bal links van hem is gegaan of vice versa, of de speler 

nu fysiek draait of niet. 

 

Als de speler aan slag gehinderd wordt tijdens een turning, en een goede return  had kunnen 

maken, dan: 

8.13.1.  indien de swing werd verhinderd, ook al deed de tegenstander alle 

mogelijke moeite om het hinderen te voorkomen, wordt een STROKE 

toegekend aan de speler aan slag; 

8.13.2.  als de niet-slaande speler geen tijd had om het hinderen te voorkomen, is 

een LET toegestaan; 

8.13.3.  indien de speler aan slag de bal had kunnen slaan zonder te draaien (turning), 

maar juist draaide om een gelegenheid te creëren  om een LET te vragen, is 

geen LET toegestaan. 

8.13.4.  Wanneer de speler aan slag draait (turning), moet de scheidsrechter altijd 

overwegen of de actie gevaarlijk was of niet en dienovereenkomstig 

beslissen. 

 

9. BAL DIE EEN SPELER RAAKT 
 

9.1.  Indien de bal, op weg naar de voormuur, de niet-slaande speler of het racket of de kleding 

van de niet-slaande speler raakt, moet het spel stoppen; en: 

9.1.1.  als de return niet goed zou zijn geweest, wint de niet-slaande speler de rally; 

9.1.2.  indien de return rechtstreeks naar de voormuur ging, en indien de speler aan slag 

een eerste poging deed zonder dat er sprake is van turning wordt een STROKE 

toegekend aan de speler aan slag; 

9.1.3.  indien de bal een andere muur had geraakt of zou hebben geraakt vooraleer de 

voormuur te raken en er geen sprake was van turning,, is een LET toegestaan, tenzij 

de return een winnende return zou zijn geweest, in welk geval een STROKE wordt 

toegekend aan de speler aan slag; 

9.1.4. indien er geen sprake was van turning maar de speler aan slag een verdere poging 

deed, is een LET toegestaan; 
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9.1.5. indien er wel sprake was van turning, wordt een STROKE toegekend aan 

de niet-slaande speler tenzij de niet-slaande speler een opzettelijke beweging 

maakte om de bal te onderscheppen, in welk geval een STROKE wordt toegekend 

aan de speler aan slag. 

9.2.  Indien de bal, bij zijn terugkeer van de voormuur, een speler raakt alvorens tweemaal 

op de vloer te stuiten, moet het spel worden gestopt; dan: 

9.2.1.  indien de bal de niet-slaande speler of het racket van de  niet-slaande speler raakt, 

voordat de speler aan slag een poging heeft gedaan om de bal te slaan en er geen 

hinder is opgetreden, dan wint de speler aan slag de rally, tenzij de positie van de 

speler aan slag er de oorzaak van was dat de niet-slaande speler geraakt werd, in 

welk geval een LET is toegestaan; 

9.2.2.  indien  de bal de niet-slaande speler raakt, of het racket van de niet-slaande speler, 

nadat de speler aan slag één of meer pogingen  heeft gedaan om de bal te  slaan, is 

een LET toegestaan, op voorwaarde dat de speler aan slag een goede return had 

kunnen maken. Anders wint de niet-slaande speler de rally; 

9.2.3. Indien de bal de speler aan slag raakt en er is geen hinderen, dan wint de niet- 

                slaande speler de rally. Indien er wel hinder is opgetreden, is Regel 8 (Hinderen) 

van toepassing. 

9.3. Indien  de  speler aan slag  de  niet-slaande speler  met  de  bal  raakt,  moet de  

scheidsrechter overwegen of de actie gevaarlijk was en dienovereenkomstig beslissen. 

 

10. APPEALS 
 
 
10.1.  Elke speler mag het spel stoppen tijdens de rally en appelleren tegen een gebrek aan 

call door de marker door te zeggen "Appeal, alstublieft". 

10.2.  De verliezer van een rally mag appelleren tegen een call of het uitblijven van een 

call door de marker door te zeggen "Appeal, alstublieft" 

10.3.  Als de scheidsrechter niet zeker weet welke return wordt geappelleerd, moet de 

scheidsrechter om opheldering vragen. Als er meer dan één appeal is, moet de 

scheidsrechter elk appeal op volgorde in overweging nemen. 

10.4.  Nadat de bal is geserveerd, mag geen van beide spelers nog in beroep gaan tegen 

iets dat vóór die service heeft plaatsgevonden, met uitzondering van een gebroken bal. 

10.5.  Aan het einde van een game moet elk appeal betreffende de laatste rally onmiddellijk 

daar op volgen. 

10.6.  In antwoord op een appeal tegen een call van een marker of het ontbreken daarvan, 

moet de scheidsrechter: 

10.6.1.  als de call van de marker of het ontbreken daarvan wel correct was, het resultaat 

van de rally laten staan; of 

10.6.2.  als de call van de marker onjuist was, een LET toestaan, tenzij de call 

van de marker  een winnende return van  één van  beide spelers 

onderbrak, in welk geval de rally aan die speler wordt toegekend; of 

10.6.3.  als de marker geen call gaf over een service of return die niet goed 

was, de rally aan de andere speler toekennen; of 

10.6.4.  als de scheidsrechter er niet zeker van was of de service goed was, een LET 

toekennen; of 

10.6.5.  als  de scheidsrechter  niet  zeker was of de  return goed was, een  LET 

toekennen, tenzij de marker een winnende return  van de andere speler 

onderbrak, in welk geval de rally aan die speler wordt toegekend. 

10.7.  In alle gevallen is de beslissing van de scheidsrechter definitief. 
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11. DE BAL 
 

11.1.  Indien de bal tijdens een rally breekt, is een LET voor die rally toegestaan. 

11.2.  Indien een speler het spel stopt om te appelleren (appeal) dat de bal gebroken is, en er 

wordt vastgesteld dat de bal niet gebroken is, verliest die speler de rally. 

11.3.  Indien  de  ontvanger, alvorens een  poging  te  doen  om de  opslag terug  te  slaan, 

Appelleert (appeal) dat  de  bal  gebroken  is,  en de  bal  blijkt  gebroken te  zijn,  moet  de 

scheidsrechter, indien hij er niet zeker van is wanneer de bal brak, een LET toekennen 

voor de vorige rally. 

11.4.  Een speler die aan het einde van een game wenst te appelleren  dat de bal gebroken 

is, moet dit onmiddellijk doen en voordat hij de baan verlaat. 

11.5.  De  bal  moet gewisseld  worden  als  beide  spelers  het  daarmee eens  zijn  of als  de 

scheidsrechter het eens is met het verzoek van één speler. 

11.6.  Als een bal is vervangen, of als de spelers de wedstrijd hervatten na een oponthoud, 

mogen de  spelers de  bal opwarmen. Het spel wordt  hervat wanneer beide spelers 

daarmee instemmen of naar goeddunken van de scheidsrechter, afhankelijk van wat 

eerder is. 

11.7.  De bal moet ten allen tijde in de baan blijven, tenzij de scheidsrechter toestaat dat hij 

verwijderd wordt. 

11.8. Als de bal vast komt te zitten in enig deel van de baan, is een LET toegestaan. 

11.9. Een LET kan worden toegestaan indien de bal enig voorwerp in de baan raakt. 

11.10.  Geen LET is toegestaan voor een ongewone stuit. 

 

 

12. AFLEIDING 
 

12.1.  Elke speler mag om een LET vragen wegens distractie, maar moet dit onmiddellijk doen. 

12.2.  Als de distractie werd veroorzaakt door één van de spelers, dan: 

12.2.1.  indien per ongeluk, een LET is toegestaan, tenzij de winnende return  van een speler 

werd onderbroken, in welk geval de rally  aan die speler wordt toegekend; 

12.2.2.  indien opzettelijk, Regel 15 (Gedrag) moet worden toegepast. 

12.3.  Als de distractie niet werd veroorzaakt door een van de spelers, is een LET toegestaan, 

tenzij een speler winnende return werd  onderbroken, in  welk geval  de rally  aan  die  speler 

wordt toegekend. 

12.4. Bij sommige evenementen kunnen reacties van het publiek tijdens het spel voorkomen. 

Om beleving van de toeschouwers te bevorderen, kan Regel 12.3 worden opgeschort, 

en als plotseling lawaai van het publiek optreedt, wordt van de spelers verwacht dat zij  

het spel voortzetten en zal de scheidsrechter de toeschouwers niet vragen stil te zijn. 

Echter,  een  speler die  het  spel stopt en  om een  LET vraagt vanwege een  luid  of 

geïsoleerd geluid van buiten de baan, kan een LET worden toegestaan voor distractie. 
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13. GEVALLEN VOORWERP 
 

13.1.  Een speler die een racket laat vallen, mag het oprapen en verder spelen, tenzij de bal 

het racket raakt, of er distractie optreedt, of de scheidsrechter een gedragsstraf oplegt. 

13.2.  Een speler aan slag die het racket laat vallen wegens hinderen, mag om een LET verzoeken. 

13.3.  Een speler niet aan slag die het racket laat vallen als gevolg van contact tijdens de 

poging van de speler aan slag om de bal te bereiken, mag om een LET verzoeken, waarbij 

Regel 12 (Distractie) van toepassing is. 

13.4. Indien een voorwerp, anders dan het racket van een speler, op de vloer valt tijdens een 

rally, moet het spel stoppen; dan: 

13.4.1.  als het voorwerp  van een speler viel zonder enig contact  met de 

tegenstander, wint de tegenstander de rally; 

13.4.2. indien  het voorwerp van een speler viel  ten gevolge van contact met de 

tegenstander,  is  een  LET  toegestaan, tenzij  de  speler aan slag  een winnende 

return  heeft geslagen, of om een LET verzoekt wegens hinderen, in welk 

geval Regel 8 (Hinderen) wordt toegepast; 

13.4.3.  als  het  voorwerp valt  van  een  andere  bron dan  een  speler, is  een  LET 

toegestaan, tenzij; 

13.4.4.  de winnende  return  van de speler aan slag werd onderbroken, in welk geval de 

rally aan de speler aan slag wordt toegekend; 

13.4.5.  als het voorwerp niet gezien werd tot het einde van de rally en geen invloed 

had op de uitslag van de rally, blijft de uitslag van de rally staan. 

 

 

14. ZIEKTE, BLESSURES EN BLOEDINGEN 
 

14.1.  Ziekte 

14.1.1.  Een speler die ziek wordt waarbij geen sprake is van een blessure of 

bloeding, moet ofwel onmiddellijk verder spelen, ofwel de game die aan de 

gang  is opgeven en de  90-seconden rust tussen de games nemen om te 

herstellen. Dit omvat aandoeningen zoals kramp, misselijkheid en ademnood, 

evenals astma. Er mag slechts 1 game worden opgegeven. De speler moet 

dan het spel hervatten, of de wedstrijd opgeven. 

14.1.2. Indien braken of een andere actie van een speler de baan onbespeelbaar 

maakt, wordt de wedstrijd aan de tegenstander toegekend. 

14.2.  Blessure 

De scheidsrechter: 

14.2.1.  indien hij er niet van overtuigd is dat de blessure echt is, moet hij de speler 

adviseren dat het spel onmiddellijk zal hervatten, dan wel de game die aan de  gang 

is  op te geven en de  90-seconden rust tussen games te nemen en dan het spel te 

hervatten, dan wel de wedstrijd op te geven. Er mag slechts één game worden 

opgegeven; 

14.2.2. indien hij ervan overtuigd is dat de blessure echt is, moet hij beide spelers 

in  kennis stellen  van  de  categorie van de  blessure en  van  de  tijd  die  is 

toegestaan voor herstel. Hersteltijd is alleen toegestaan op het moment dat 

de blessure optreedt; 

14.2.3.  indien  hij  er zeker van is dat dit  een herhaling  is van een blessure die  hij 



 

11 | P a g i n a  

eerder in de wedstrijd opliep, moet hij de speler adviseren om te beslissen 

of hij het spel onmiddellijk zal hervatten, of hij de game die aan de gang is 

zal opgeven en de 90-seconden rust tussen de games zal nemen, of dat hij 

de wedstrijd zal opgeven. Slechts één game mag worden opgegeven. 

                Noot: Een speler die een game opgeeft, behoudt de reeds behaalde punten. 

14.3.  Categorieën van Blessures: 

14.3.1.  Zelf toegebracht: wanneer de blessure het gevolg is van de eigen actie 

van de speler. Dit omvat een spierscheuring of -verstuiking, of een kneuzing 

als gevolg van een botsing tegen een muur of een val. 

De speler heeft 3 minuten om te herstellen en als hij dan nog niet klaar is 

om het spel te hervatten, moet hij die game opgeven en de 90-seconden rust tussen 

de games nemen om verder te herstellen. Er  mag slechts één 

game worden opgegeven. De speler moet dan het spel hervatten of de game 

opgeven. 

14.3.2. Bijgedragen: wanneer de blessure het gevolg is van een toevallige actie 

van beide spelers. 

De geblesseerde speler krijgt 15 minuten om te herstellen. Dit kan met nog 

eens 15 minuten worden verlengd, indien de scheidsrechter dit toelaatbaar acht.  

Als de speler dan niet in staat is om verder te spelen, wordt de wedstrijd toegekend 

aan de tegenstander. De score aan het einde van de rally waarin de blessure zich 

voordeed, blijft gehandhaafd. 

14.3.3. Door de tegenstander toegebracht: wanneer de blessure uitsluitend door 

de tegenstander wordt veroorzaakt. 

14.3.3.1.  Wanneer de  blessure per  ongeluk is veroorzaakt  door  de 

tegenstander, moet Regel  15  (Gedrag) worden  toegepast. De geblesseerde 

speler krijgt 15 minuten  om te herstellen. Indien de speler dan niet in staat is 

om het spel te hervatten, wordt de wedstrijd toegekend aan de geblesseerde 

speler. 

14.3.3.2.  Indien de blessure is veroorzaakt door opzettelijk of gevaarlijk spel of een 

actie van de tegenstander, wordt, indien  de geblesseerde speler enige tijd 

nodig heeft om te herstellen, de wedstrijd  toegekend  aan  de  geblesseerde  

speler.  Indien de geblesseerde  speler  in  staat  is  zonder  oponthoud verder  

te  spelen, moet Regel 15 (Gedrag) worden toegepast. 

14.4.  Bloedblessure 

Van een bloedblessure  is sprake wanneer een bloeding optreedt en de bloedstroom 

voldoende is om bloed van een speler naar zijn tegenstander of naar de baan over te 

brengen. 

Een schram, schaafwond of inkeping zonder dat er bloed vloeit, wordt niet 

beschouwd als een Bloedverwonding en het spel moet worden voortgezet. Zichtbaar 

bloed door een verband, dressing of bedekking wordt niet beschouwd als een 

Bloedwond. Zodra zich een Bloedblessure voordoet, moet de geblesseerde speler de 

baan verlaten en is het de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter om ervoor te 

zorgen dat de geblesseerde speler zo snel mogelijk naar de baan terugkeert, volgens 

de volgende regels; 

14.4.1.  Zelf toegebracht: wanneer de bloedblessure veroorzaakt is door een eigen 

actie of toestand van de speler, zoals een val, duik, druk, bloedneus of iets 

dergelijks, krijgt de speler 5 minuten om de bloedstroom te stelpen en het 

bloeden te bedekken. De scheidsrechter is verantwoordelijk voor het starten 

van de timer, die zal beginnen vanaf het moment dat de behandeling van de 

geblesseerde speler begint. Indien de geblesseerde speler niet klaar is om 

het spel te hervatten nadat 5  minuten zijn verstreken, moet de speler de 
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game opgeven en de 90 seconden rust nemen, indien  beschikbaar, voor 

verder herstel. 

 

Indien  dezelfde  bloedblessure zich  opnieuw  voordoet, is  geen  verdere 

hersteltijd toegestaan en moet de geblesseerde speler de wedstrijd opgeven 

en de  90 seconden rust nemen, indien  beschikbaar, voor verder herstel. 

 

Indien de geblesseerde speler het spel niet binnen de toegestane tijd kan 

hervatten, zal de scheidsrechter de wedstrijd toekennen aan de tegenstander 

van de geblesseerde speler. 

 

14.4.2. Bijgedragen: wanneer de Bloedverwonding  is veroorzaakt door de acties 

van  beide  spelers,  heeft  de geblesseerde  speler  een redelijke  tijd om  de 

bloedstroom  te  stelpen en  de wond te  bedekken. Redelijke  tijd  wordt 

bepaald door de scheidsrechter, die zich kan laten bijstaan door het medisch 

personeel ter plaatse, indien beschikbaar. 

Indien dezelfde bloedblessure zich opnieuw voordoet, buiten de schuld van 

één van beide spelers of door toedoen van beide spelers, zal de geblesseerde 

speler nog een redelijke tijd hebben om de bloedblessure aan te pakken. 

Indien dezelfde bloedblessure opnieuw optreedt, uitsluitend als gevolg van 

een actie van de geblesseerde speler, zal de speler geen verdere tijd hebben 

om de bloedblessure aan te pakken en moet hij de wedstrijd opgeven en de 

spelonderbreking nemen, indien beschikbaar, voor verder herstel. 

Indien de geblesseerde speler het spel niet kan hervatten binnen de redelijke 

tijd  of de  toegestane verlengde  tijd,  zal  de  scheidsrechter  de  wedstrijd 

toekennen aan de tegenstander van de geblesseerde speler. 

14.4.3.  Door tegenstander toegebracht: waarbij de Bloedverwonding 

uitsluitend door de tegenstander is toegebracht; 

14.4.3.1.  Wanneer de  bloedblessure  uitsluitend  veroorzaakt is door 

een onopzettelijke actie van de tegenstander, heeft de 

geblesseerde speler redelijke tijd om de bloedstroom te 

stelpen en het bloeden te bedekken. Redelijke tijd wordt 

bepaald door de scheidsrechter, die zich kan laten bijstaan 

door het medisch personeel ter plaatse, indien beschikbaar. 

Indien de geblesseerde  speler  het  spel  niet kan  hervatten  

binnen de toegestane  redelijke  tijd,  zal  de  scheidsrechter  

de  wedstrijd toekennen aan de geblesseerde speler. 

Indien dezelfde Bloedblessure zich opnieuw voordoet, buiten 

de schuld  van  één  van beide spelers of door toedoen van 

beide spelers, zal de geblesseerde speler nog een redelijke 

tijd krijgen om de Bloedblessure te behandelen. Indien de 

bloedstroom niet binnen een redelijke tijd gestopt kan 

worden, zal de scheidsrechter de wedstrijd aan de 

geblesseerde speler toekennen. 

Als dezelfde bloedblessure opnieuw optreedt, als gevolg van 

een actie uitsluitend door de geblesseerde speler, zal de 

speler geen verdere tijd hebben om de bloedblessure aan te 

pakken en moet hij de wedstrijd opgeven en de 

spelonderbreking nemen, indien 

beschikbaar, voor verder herstel. Indien de geblesseerde 

speler vervolgens het spel niet kan hervatten binnen de 
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redelijke tijd of de toegestane  verlengde periode,  zal de  

scheidsrechter de wedstrijd toekennen aan de tegenstander 

van de geblesseerde speler. 

14.4.3.2.  Wanneer  de bloedblessure veroorzaakt is  door opzettelijk 

gevaarlijk spel van de tegenstander, moet  Regel 15: Gedrag 

worden toegepast,  en de scheidsrechter zal de wedstrijd 

toekennen aan de geblesseerde speler. 

14.4.4. Bij een spelonderbreking moet de baan worden schoongemaakt en met 

bloedbesmeurde kleding vervangen. 

14.5. Een geblesseerde speler mag het spel hervatten voor het einde van een toegestane 

herstelperiode. Beide spelers moeten een redelijke tijd krijgen om zich voor te bereiden 

op de spelhervatting. 

14.6.  Het is altijd de beslissing van de geblesseerde speler om het spel al dan niet te hervatten. 

 

 

 

 

15. GEDRAGSCODE 
 

15.1.  De spelers moeten zich houden aan alle toernooireglementen die een aanvulling 

vormen op dit reglement. 

15.2. De spelers mogen geen enkel voorwerp binnen de baan plaatsen. 

15.3.  De spelers mogen het speelveld tijdens een game niet verlaten zonder toestemming 

van de scheidsrechter. 

15.4.  Spelers mogen geen vervanging van een Official aanvragen. 

15.5.  De spelers mogen zich niet gedragen op een wijze die oneerlijk, gevaarlijk, beledigend,  

aanstootgevend of op enigerlei wijze schadelijk voor de sport is. 

15.6.  Als het gedrag van een speler onaanvaardbaar is, moet de scheidsrechter de speler 

bestraffen, zelfs door het spel te stoppen, indien nodig. 

Onaanvaardbaar gedrag omvat, maar is niet beperkt tot: 

15.6.1.  hoorbare of zichtbare obsceniteit; 

15.6.2.  verbaal, fysiek of enige andere vorm van mishandeling; 

15.6.3.  onnodig fysiek contact, waaronder het wegduwen van de tegenstander; 

15.6.4. gevaarlijk spel, inclusief een overdreven racketzwaai; 

15.6.5.  minachting van een Official; 

15.6.6.  misbruik van uitrusting of speelveld; 

15.6.7.  oneerlijke warming-up; 

15.6.8.  het spel vertragen, inclusief te laat terug zijn op de baan; 

15.6.9.  opzettelijke distractie; 

15.6.10. coaching krijgen tijdens het spel. 

15.7.  Een  speler die  zich  schuldig  maakt aan  een  overtreding kan  een  Conduct Warning 

krijgen of bestraft worden met een Conduct Stroke, een Conduct Game, of een Conduct 

Match, afhankelijk van de ernst van de overtreding. 

15.8.  De scheidsrechter mag een speler voor een volgende soortgelijke overtreding meer dan 

één waarschuwing, stroke of game opleggen, met dien verstande dat een dergelijke 

straf niet minder zwaar mag zijn dan de vorige straf voor dezelfde overtreding. 

15.9.  Een  waarschuwing of een straf kan op elk ogenblik door de scheidsrechter worden 

opgelegd, ook tijdens de warming-up en na het beëindigen van de wedstrijd. 

15.10.  Als de scheidsrechter: 
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15.10.1. het spel stopt om een gedragswaarschuwing te geven, is een LET toegestaan; 

15.10.2. het  spel stopt om een Conduct Stroke toe te  kennen, wordt die Conduct 

  Stroke het resultaat van de rally; 

15.10.3. een Conduct Stroke toekent nadat een rally is geëindigd, blijft het resultaat 

  van de rally staan en wordt de Conduct Stroke bij de score opgeteld zonder 

  dat het service-vak wordt gewijzigd; 

15.10.4. een Conduct Game toekent, is dat de game die aan de gang is of de volgende 

  game indien er geen game aan de gang is. In het laatste geval is een extra 

  interval van 90 seconden niet van toepassing; 

15.10.5. een Conduct Game of een Conduct Match toekent, behoudt de overtredende 

  speler alle punten of reeds gewonnen games; 

15.11.  Wanneer een gedragsstraf is opgelegd, moet de scheidsrechter alle vereiste 

documentatie invullen. 
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BIJLAGE 1 – DEFINITIES 
 

APPEAL Een verzoek van een speler aan de scheidsrechter om de call van een marker 

of het ontbreken van een call te herzien, of om te appelleren dat de bal 

gebroken is. 

POGING Elke voorwaartse beweging van het racket in de richting van de bal. Een valse 

zwaai is ook een poging, maar racketvoorbereiding met alleen een 

achterzwaai en geen voorwaartse beweging naar de bal toe is geen poging. 

BOX, SERVICE-BOX Een vierkant gebied aan elke kant van de baan, begrensd door de short lijn, 

een zijmuur en door 2 andere lijnen, van waaruit de serveerder serveert. 

CORRECTE SLAG Wanneer de bal met het in de hand gehouden racket wordt geslagen, niet 

meer dan één keer, en zonder langdurig contact met het racket. 

DOWN Return die de tin of de vloer raakt voordat hij de voorwand bereikt, of de 

voorwand raakt en dan de tin. 

FAIRIEW Voldoende tijd om de bal te kunnen zien en slag voor te bereiden en om de 

bal te slaan als hij terugkomt van de voormuur. 

FAULT Een service die niet goed is.  

VERDERE POGING Een volgende poging door de speler aan slag om een bal te serveren of terug 

te slaan die nog in het spel is, nadat hij reeds één of meer pogingen heeft 

gedaan. 

GAME Deel van een wedstrijd. Een speler moet 3 games winnen om een best of 5-

game match te winnen en 2 games om een best of 3-game match te winnen. 

GOEDE RETURN Return die correct is geslagen en die naar de voormuur gaat, hetzij 

rechtstreeks, hetzij na het raken van een andere muur of muren zonder uit te 

gaan, en die de voormuur raakt boven de tin en onder de out-lijn. 

HAND OUT Verandering van serveerder. 

LET Het resultaat van een rally die geen van beide spelers wint. De serveerder 

serveert opnieuw vanuit hetzelfde vak. 

MATCH De volledige wedstrijd, inclusief de warming-up. 

NOT UP Een return die: 

een speler niet correct slaat; of 

meer dan eens op de vloer stuitert alvorens te worden geslagen; of 

de speler aan slag of de kleding van de speler aan slag aanraakt. 

OUT Een return die: 

de muur op of boven de uit-lijn raakt; of 

een armatuur boven de uit-lijn raakt; of 

de bovenrand van een muur van de baan raakt; of  

over een muur gaat en buiten de baan komt; of 

door een armatuur gaat. 

QUARTER-COURT  Eén van de twee gelijke delen van de baan begrensd door de shortlijn, een 

zijmuur, de achtermuur en de half-court lijn. 

RALLY Een goede service gevolgd door één of meer wisselende returns totdat één 

speler er niet in slaagt een goede return te maken. 

STRIKER Een speler is de speler aan slag vanaf het moment dat de return van de 

tegenstander terug kaatst van de voormuur totdat de return van de speler 

aan slag de voormuur raakt. 

TIN Het gedeelte van de voormuur dat de volledige breedte van de baan beslaat 

en zich uitstrekt van de vloer tot en met de onderste horizontale lijn. 

TURNING De actie van de speler aan slag die de bal slaat, of in een positie is om de bal 

te slaan, aan de rechterkant van zijn lichaam, nadat de bal achter hem links is 
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gepasseerd of vice versa, ongeacht of de speler aan slag zich fysiek omdraait 

of niet.  

Noot: Shapen (voorbereiden van racket) om de bal aan één kant te spelen en 

dan het racket voorbij het lichaam te brengen teneinde de bal aan de andere 

kant te slaan, is noch turning noch een nieuwe poging doen. 

WINNENDE RETURN Een goede return waar de tegenstander niet bij kon. 

VERKEERDE BEEN De situatie waarin een speler, anticiperend op het pad van de bal, al in één 

richting beweegt, terwijl de speler aan slag de bal in een andere richting 

slaat. 

 

BIJLAGE 2 – CALLS van de OFFICIALS 
 

2.1 MARKER 

 

DOWN Om aan te geven dat de bal van een speler de tin of de vloer raakte voordat 

hij de voormuur raakt, of eerst de voormuur en dan de tin raakt.  

FAULT Om aan te geven dat een service niet goed was. 

HAND OUT Om een verandering van serveerder aan te geven. 

NOT UP Om aan te geven dat een return: niet correct werd geslagen, of  

meer dan eens op de vloer is gestuiterd alvorens te worden geslagen; of 

de speler aan slag of de kleding van de speler aan slag heeft aangeraakt. 

OUT Om aan te geven dat een return:  

de muur op of boven de uitlijn raakt; of 

een armatuur boven de uitlijn raakt; of  

de bovenrand van een muur van de baan raakte; of   

over een muur ging en buiten de baan kwam; of  

door een armatuur ging. 

10-ALL: EEN SPELER MOET WINNEN MET 2 PUNTEN 

Om bij 10-gelijk aan te geven dat een speler met 2 punten voor moet staan 

om de game te winnen. Wordt alleen bij de eerste keer in een game 

geroepen. 

GAME BALL Om aan te geven dat een speler nog één punt nodig heeft om de game te 

winnen.  

MATCH BALL Om aan te geven dat een speler één punt nodig heeft om de wedstrijd te 

winnen.  

YES, LET/ LET Om de beslissing van de scheidsrechter te herhalen dat een rally moet 

worden overgespeeld.  

STROKE VOOR (SPELER of TEAM) 

Om de beslissing van de scheidsrechter om een STROKE toe te kennen aan 

een speler of team te herhalen. 

NO LET Om de beslissing van de scheidsrechter te herhalen dat een verzoek om een 

LET is afgewezen. 

 

Voorbeelden van Marker's Calls 

 

1. Wedstrijd aankondiging: 

"Smit serveert, Jansen ontvangt, beste van 5 games, nul - nul." 
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2. Volgorde van calls: 

i) Alles wat van invloed is op de score (b.v. Stroke voor Smit). 

ii) De score met de score van de serveerder wordt altijd eerst afgeroepen. 

iii) Commentaar op de score (b.v. Gameball). 

 

3. De score afroepen: 

"Not Up. Hand Out,4-3."  

"Yes Let, 3-4." 

"Stroke voor Jansen, 10-8, Game Ball."  

"Fault, Hand Out, 8-3." 

"Not Up, 10-gelijk: een speler moet winnen met 2 punten."  

"10-8, Matchball." 

"13-12, Matchball." 

 

4. Einde van een game: 

"11-3, game voor Smit. Smit leidt met 1 game  tegen nul."  

"11-7, game voor Jansen. Smit leidt met 2 games tegen 1." 

"11-8, Match voor Jansen, 3 games tegen 2, 3-11, 11-7, 6-11, 11- 9, 11- 8." 

 

5. Begin van opeenvolgende games: 

"Smit leidt 1 game tegen nul. Nul - Nul." 

"Smit leidt met 2 games tegen 1. Jones serveert,Nul - Nul." 

"Stand is 2 tegen 2. Smit serveert, Nul - nul." 

 

 

2.2 REFEREE 

 

VIJFTIEN SECONDEN  Om aan te geven dat er nog 15 seconden van een toegestane interval over 

zijn.  

HALF TIME Om aan te geven dat 2 minuten van de warming up voorbij zijn. 

LET / PLAY A LET Om aan te geven dat een rally moet worden overgespeeld in 

omstandigheden waar de formulering "Yes, Let" niet correct is (b.v. wanneer 

geen van beide spelers om een LET heeft gevraagd). 

GEEN LET Om een LET af te wijzen.  

STROKE voor (speler of team) 

Om te melden dat er een Stroke  wordt toegekend aan speler of team. 

TIME Om aan te geven dat een toegestane  pauze is verstreken. 

YES LET Om een LETtoe te staan. 

CONDUCTWARNING  Om te melden dat er een concuctwarning wordt gegeven, bijv: 

"Conductwarning voor Smit voor het vertragen van het spel." 

CONDUCT STROKE Om aan te geven dat een Conduct Stroke wordt toegekend, bijv: 

"Conduct Stroke Smith, Stroke naar (andere speler of team) voor tijdrekken." 

CONDUCT GAME  Om aan te geven dat een conductgame wordt toegekend, bijv: 

"Conductgame Jansen, Game voor (andere speler of team) voor onnodig 

fysiek contact." 

CONDUCT MATCH        Om  aan te geven dat een conduct match wordt toegekend, bv: 

"Conductmatch Jansen, match voor (andere speler of team) wegens 

belediging van de scheidsrechter." 
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BIJLAGE 3 – ALTERNATIEF SCORESYSTEEM 
 

1. Punt-per-rally puntentelling tot 15 

Regel 2 (Puntentelling) wordt vervangen door (zie cursief): 

2.1 De winnaar van een rally krijgt 1 punt en serveert om de volgende rally te beginnen. 

2.2 Elk spel wordt gespeeld tot 15 punten, behalve dat als de  score 14-all  bereikt, het spel 

doorgaat totdat een speler leidt  met 2 punten. 

2.3 Een wedstrijd is normaal gesproken de beste van 5 games, maar kan ook de beste van 3 

games zijn. 

 

2. Hand-in/hand-out puntentelling 

Regel 2 (Puntentelling) wordt vervangen door (zie cursief): 

2.1 De serveerder,  die  een rally  wint,  behaalt een  punt;  de ontvanger,  die  een  rally  wint, 

wordt de serveerder  zonder dat de score verandert. 

2.2 Elke  game wordt  gespeeld  tot 9  punten,  behalve wanneer de  score 8-gelijk  bereikt, de 

ontvanger  vóór de  volgende  service  kiest  om die  game  voort te zetten  tot 9 (bekend  als 

"Set  1") of tot 10  (bekend als "Set  2"). De ontvanger  moet deze  keuze duidelijk  kenbaar 

maken aan de marker, de scheidsrechter  en  de tegenstander. 

2.3 Een wedstrijd is normaal gesproken de beste van 5 games, maar kan ook de beste van 3 

games zijn. 

 

 

BIJLAGE 4 – HET SYSTEEM MET DRIE SCHEIDSRECHTERS 
 

1.  Het drie-scheidsrechtersysteem maakt gebruik van een centrale scheidsrechter (CR) en twee 

zijscheidsrechters  (SRs)  die  als  een  team  moeten samenwerken. Allen  moeten de  hoogst 

geaccrediteerde scheidsrechters zijn die beschikbaar zijn. Als de 3 Officials niet van dezelfde 

standaard zijn, dan moet de scheidsrechter met de hoogste standaard normaal optreden als 

de CR. 

2.  De CR, die tevens de marker is, controleert de wedstrijd en moet voor de wedstrijd en indien 

nodig (en indien mogelijk) tussen de games door overleggen met de SR's, om te proberen de 

regels consequent toe te passen en te interpreteren. Een van de SR's houdt de score bij als 

reserve. In het geval van een discrepantie is de score van de CR definitief. 

3.  De twee SR's moeten achter de achterwand zitten in lijn met de binnenlijn van het servicevak 

aan elke zijde, één rij voor de CR. 

4.  De SR's nemen beslissingen aan het einde van rally's  - niet  tijdens de rally's - alleen over de 

volgende zaken: 

4.1  Wanneer een speler om een LET verzoekt; of in beroep gaat tegen een call of het 

uitblijven van een call van down, not up, out, of fault door de CR. 

4.2  Als een scheidsrechter Geen Zicht had, zal de beslissing van die scheidsrechter "YES 

LETzijn" 

4.3  Als de CR niet zeker is van de reden van een appeal, moet de CR de speler om 

opheldering vragen. 

4.4     Als een SR niet zeker is van waarover er precies wordt geappelleerd, moet de SR de 

CR om opheldering vragen vóór deze SR een beslissing neemt. 

5.  Alleen de CR beslist over alle andere zaken, met inbegrip van Intervals, Conducts, Injury, 
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Distractie, Gebroken bal, Gevallen voorwerp en omstandigheden op de baan, waartegen 

verder geen beroep mogelijk is. 

6.  Over elk beroep moet door alle 3 scheidsrechters, gelijktijdig en onafhankelijk, worden 

beslist. 

7.  Een meerderheidsbeslissing van de 3 scheidsrechters is definitief, tenzij een 

videoscheidsrechtersysteem in werking is. 

8.  De beslissing van de 3 scheidsrechters moet door de CR worden meegedeeld zonder de 

individuele beslissingen bekend te maken. 

9.  In het geval van 3 verschillende beslissingen (Yes Let, No Let, Stroke), zal de uiteindelijke 

beslissing "Yes Let" zijn. 

10.  De spelers mogen alleen tegen de CR spreken. Dialogen moeten tot een minimum beperkt 

blijven. 

11.  De scheidsrechters kunnen hun beslissingen nemen met behulp van (in volgorde van 

voorkeur): 

1. Elektronische consoles; of 

2. Scheidsrechtersbeslissingskaarten; of 

3. Handsignalen. 

12.      Als er handsignalen worden gebruikt: 

Yes Lett. Duim en wijsvinger in de vorm van een 'L'. 

Stroke = Gebalde vuist. 

No Let = hand plat uitgestoken, palm naar beneden. 

Bal was Down / Not Up / Out / Fault = Duim Omlaag.  

Bal was goed = Duim omhoog. 

 

BIJLAGE 5 – VIDEO-EVALUATIE 
 

Kan worden gebruikt wanneer de technologie beschikbaar is. 

 

REGELS/PROCEDURE 

 

1.  Een speler mag een herziening aanvragen van een beslissing tot hinderen van een LET, 

STROKE of NO LET, maar mag niet in beroep gaan tegen een call van een marker. Elke speler 

heeft één Review per game;  als de oorspronkelijke beslissing wordt afgewezen, behoudt de 

speler de Review in die game. 

2.  De speler moet duidelijk  en onmiddellijk aan de centrale scheidsrechter (CR) vragen om een 

"Video Review, alstublieft". 

3.  De  CR  zegt dan:  "Video review, alstublieft, (naam speler), op de  Yes Let/No Let/Stroke 

beslissing." 

4.  De herhalingen zullen op de schermen worden getoond. 

5.  De beslissing van de Video Review Official, wiens beslissing definitief is, zal op de schermen 

worden getoond. 

6.  De CR zegt dan ofwel: " Yes Let/No Let/Stroke  beslissing bevestigd, (naam speler) heeft geen 

      review meer"; of " Yes Let/No Let/Stroke, beslissing herroepen, (naam speler) heeft nog 1 

review." 

7.  Wanneer de stand  10-gelijk  is, heeft elke speler nog slechts 1  review ter  beschikking. 

Ongebruikte review mogen niet worden meegenomen na de stand van 10-gelijk of naar 

volgende games. De CR kondigt aan: "10-gelijk, een speler moet winnen met 2 punten. Elke 

speler heeft 1 review beschikbaar." 

8.  Indien een video-review wegens technische moeilijkheden niet beschikbaar is, telt dit niet als 

een gebruikte review. 
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BIJLAGE 6 – VEILIGHEIDSBRILLEN 
 

De WSF beveelt aan dat alle squashspelers tijdens het spel, met inbegrip van de warming-up, steeds 

een beschermende bril over de ogen dragen, vervaardigd volgens een passende nationale norm. De 

huidige  nationale  normen voor oogbescherming bij  racketsporten worden gepubliceerd door de 

Canadian  Standards  Association, de  ASTM  van  de  Verenigde  Staten,  Standards  Australia/New 

Zealand en de British Standards Institution. Het is de verantwoordelijkheid van de speler om zich 

ervan te vergewissen dat de kwaliteit van het gedragen product geschikt is voor het doel. 

 

Veiligheidsbrillen die voldoen aan de bovenstaande normen (of gelijkwaardig) zijn verplicht voor alle 

door de WSF gesanctioneerde dubbelspelen en juniorenwedstrijden. 
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BIJLAGE 7 – TECHNISCHE SPECIFICATIES 
 

BIJLAGE 7.1 

BESCHRIJVING EN AFMETINGEN VAN EEN SINGLES SQUASHBAAN 

 

BESCHRIJVING 

Een  squashbaan is  een rechthoekige ruimte die  wordt begrensd door 4  muren: de  voormuur, 2 

zijmuren en de achterwand. Hij heeft een vlakke vloer en een vrije hoogte boven het baanoppervlak. 

 

AFMETINGEN 

Lengte van de baan tussen de speelvlakken ----------------------------------------------------------9750 mm 

Breedte van de baan tussen de speeloppervlakken ------------------------------------------------6400 mm 

Diagonaal------------------------------------------------------------------------------------------------------11665 mm 

Hoogte boven vloer tot onderrand voorwand uitlijn-----------------------------------------------4570 mm 

 Hoogte boven vloer tot onderrand achterwand uitlijn--------------------------------------------2130 mm  

Hoogte boven vloer tot onderrand servicelijn op voorwand-------------------------------------1780 mm 

Hoogte boven vloer tot bovenrand Tin----------------------------------------------------------------480 mm 

Afstand tot dichtstbijzijnde rand van short lne vanaf achterwand-----------------------------4260 mm 

Inwendige afmetingen van service-boxen------------------------------------------------------------1600 mm 

Breedte van alle lijnen-------------------------------------------------------------------------------------50 mm 

Minimale vrije hoogte boven de vloer van de baan------------------------------------------------5640 mm 

 

OPMERKINGEN 

1.  De zijmuurlijnen verbinden de voormuurlijn en de achterwandlijn. 

2. De service-box is een vierkant gevormd door de short line, een zijwand en twee andere lijnen 

die op de vloer zijn aangegeven. 

3.  De lengte, breedte en diagonaal van de baan worden gemeten op een hoogte van 1000 mm 

boven de vloer. 

4.  Het verdient aanbeveling dat de voormuurlijn, de zijmuurlijnen, de achterwandlijn en de 

bovenste 50 mm van de tin zodanig worden gevormd dat elke bal die deze raakt, wordt 

afgebogen. 

5.  De tin mag niet meer dan 45 mm uitsteken ten opzichte van de voorwand. 

6. Aanbevolen wordt dat de deur naar de baan zich in het midden van de achterwand bevindt. 

7.  De algemene configuratie van een squashbaan, de afmetingen en de markeringen zijn 

weergegeven op het schema in bijlage 7.2. 

 

CONSTRUCTIE 

Een squashbaan mag van verschillende materialen zijn gemaakt, mits deze de juiste 

balstuitkarakteristieken hebben en  veilig  zijn  om op te  spelen;  de  WSF  publiceert  echter  een 

Squashbaanspecificatie die aanbevolen normen bevat. Een nationaal of regionaal bestuursorgaan 

kan eisen dat voor competitief spel aan de WSF-normen wordt voldaan. 
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BIJLAGE 7.2 

ALGEMENE OPZET VAN HET INTERNATIONAAL ENKELSPEL COURT 
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BIJLAGE 8 – SPECIFICATIES VAN SQUASHBALLEN 
 

1. EEN STANDAARD DUBBELE GELE DOT (Wedstrijd) BAL 

De  volgende specificatie is  de  standaard voor een bal met dubbele gele stip (Wedstrijdbal) die 

volgens de Regels van het Squashspel moet worden gebruikt: 

Diameter (millimeters) 40,0 + of - 0,5 

Gewicht (grammen) 24,0 + of - 1,0 

Stijfheid (N/mm) @ 23 graden C. 3.2 + of - 0.4 

Naadsterkte (N/mm) Minimaal 6,0 

Veerkrachtige - van 254 centimeter 

stuit 

 bij 23 graden C. 12% minimum 

 bij 45 graden C. 25% - 30% 

 

2. EEN STANDAARD ENKELE GELE DOT (Club) BAL 

De volgende specificatie is de standaard voor een bal met één gele stip (Club), te gebruiken volgens 

de Regels voor Squash: 

Diameter (millimeters) 40,0 + of - 0,5 

Gewicht (grammen) 24,0 + of - 1,0 

Stijfheid (N/mm) @ 23 graden C. 3.2 + of - 0.4 

Naadsterkte (N/mm) Minimaal 6,0 

Veerkrachtige - van 254 centimeter 

stuit 

 bij 23 graden C. 15% minimum 

 bij 45 graden C. 30% - 35% 

 

3. SQUASHBAL VAN GROTE HOOGTE 

 

De volgende specificatie is de standaard voor een green dot High Altitude squashbal die moet 

worden 

gebruikt volgens de Regels voor Squash: 

Diameter (millimeters) 40.0 + of - 0.5 

Gewicht (grammen) 24.0 + of - 1.0 

Stijfheid (N/mm) @  23  graden  C.  3.2  +  of  -  0.4 

Naadsterkte (N/mm) 6.0  minimum 

Terugveerweerstand - vanaf 254 centimeter 

bij 23 graden C. 9% minimum 

@ 45 graden C. 25% - 30% 

 

OPMERKINGEN 

1. De  volledige  procedure  voor  het  testen  van  ballen  volgens  bovenstaande specificaties  is 

verkrijgbaar  bij de WSF.  De WSF zal op  verzoek  het testen van ballen volgens  de 

standaardprocedures regelen. 

 

2. Er zijn geen specificaties vastgesteld voor hogere of lagere balsnelheden, die gebruikt kunnen 

worden door spelers met meer of minder vaardigheid  of in  omstandigheden op de baan die 

warmer  of  kouder  zijn dan  die welke  gebruikt  zijn  voor  het bepalen  van  de  Club -  en 

Wedstrijdspecificaties.  Wanneer  hogere  balsnelheden  worden  geproduceerd,  mogen  deze 

afwijken  van  de  diameter  en  het  gewicht  in de  bovengenoemde specificaties. Het  wordt 

aanbevolen dat  ballen een  permanente kleurcode of markering dragen  om hun  snelheid  of 
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gebruikscategorie aan  te  geven. Het  wordt  ook aanbevolen dat  ballen  voor beginners  en 

gevorderden in het algemeen voldoen aan de onderstaande reboundwaarden.  

Beginner Weerstand tegen  terugkaatsen @  23  graden  C  niet minder dan 17% Weerstand tegen 

terugkaatsen @ 45 graden C 36% tot 38%. Verbetering Terugkaatsingsweerstand @ 23 graden C niet 

minder dan 15% Terugkaatsingsweerstand @ 45 graden C 33% tot 36% 

 

Specificaties voor ballen die momenteel aan deze eisen voldoen, kunnen op verzoek bij de WSF 

 

De snelheid van de ballen kan ook als volgt worden aangegeven:  

Super langzaam - Gele stip (enkel of dubbel)  

Langzaam - Witte stip of Groene stip 

Medium – Rode stip  

Snel – Blauwe stip 

 

3. Ballen die gebruikt worden op Wereldkampioenschappen of op vergelijkbare spelniveaus moeten 

voldoen  aan bovenstaande  specificaties  voor  de Standaard Double  Dot (Wedstrijd)bal. 

Aanvullende  subjectieve tests kunnen  door de  WSF worden  uitgevoerd met  spelers van de 

vastgestelde  standaard om de geschiktheid van de aangewezen  bal voor  gebruik bij 

kampioenschappen te bepalen. 

 

4. Gele stip-ballen met een grotere diameter dan de hierboven gespecificeerde 40,0 mm, maar die 

voor het overige aan de specificatie voldoen, kunnen door de officiële organiserende instantie 

voor gebruik in toernooien worden toegestaan. 

 

 

BIJLAGE 9 – AFMETING VAN HET SQUASHRACKET 
 

AFMETINGEN 

Maximale lengte 686 mm 

Maximale breedte, gemeten in een rechte hoek ten opzichte van de as 215 mm  

Maximale lengte van de snaren 390 mm 

Maximaal bespannen oppervlakte 500 vierkante cm 

Minimumbreedte van een frame of een structuuronderdeel (gemeten in het vlak van de snaren) 7 

mm  

Maximumdiepte van een frame of een ander structuuronderdeel (gemeten in een rechte hoek 

ten opzichte van het vlak van de snaren) 26 mm 

Minimale krommingsstraal aan de buitenkant van het frame op elk punt 50 mm 

Minimumafrondingsstraal van om het even welke rand van een kader of ander structureel element 2 

mm 

 

GEWICHT 

Maximum gewicht 255 gm 

 

CONSTRUCTIE 

a) De kop van het racket wordt gedefinieerd als dat deel van het racket dat het 

bespanningsgebied bevat of omringt. 

b) De snaren en snaaruiteinden moeten in de kop van het racket verzonken zijn of, in gevallen 

waarin een dergelijke verzonkenheid onpraktisch is vanwege het materiaal of het ontwerp van 
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het racket, beschermd worden door een stevig bevestigde stootrand. 

c) De stootrand moet gemaakt zijn van een soepel materiaal dat niet kan kreuken tot scherpe 

randen ten gevolge van schurend contact met de vloer of de wanden. 

d) De  stootrand moet van een  wit,  kleurloos of ongepigmenteerd materiaal  zijn.  Indien  een 

fabrikant om cosmetische redenen voor een gekleurde stootrand  kiest, moet hij ten genoegen 

van de WSF aantonen dat deze geen gekleurde aanslag achterlaat op de wanden of de vloer 

van de baan na contact. 

e) Het frame van het racket moet van een kleur en/of materiaal zijn dat geen sporen achterlaat 

op de muren of de vloer na een impact bij normaal spel. 

f) De snaren moeten van darm, nylon of een vervangend materiaal zijn, op voorwaarde dat er 

geen metaal wordt gebruikt. 

g) Slechts twee lagen snaren zijn toegestaan en deze moeten afwisselend door elkaar lopen of 

verbonden zijn waar zij elkaar kruisen en het snarenpatroon moet in het algemeen uniform 

zijn en één enkel vlak vormen over het rackethoofd. 

h) Grommets, snaarafstandhouders of andere hulpmiddelen  bevestigd aan  enig  deel  van het 

racket zullen uitsluitend worden gebruikt om slijtage of trillingen te beperken of te voorkomen 

en zullen  een redelijke omvang en plaatsing hebben voor dat doel. Zij  mogen niet worden 

bevestigd aan enig  deel van de snaren binnen het slaggebied (gedefinieerd als het gebied 

gevormd door overlappende snaren). 

i) De constructie van het racket mag geen onbesnaarde zones bevatten die de doorgang mogelijk 

maken van een bol met een diameter van meer dan 50 mm. 

j) De  totale  racketconstructie, met  inbegrip  van  de kop, moet  symmetrisch zijn  ten 

opzichte van het midden van het racket in  een lijn  die  verticaal door de kop en de 

schacht /handgreep wordt getrokken en van aangezicht tot aangezicht. 

k) Voor alle wijzigingen van de racket-specificatie geldt een opzegtermijn van twee jaar alvorens 

zij van kracht worden. 

De WSF zal zich uitspreken over de vraag of een racket of prototype voldoet aan de bovenstaande 

specificaties, of anderszins is goedgekeurd of niet is goedgekeurd om te spelen en zal richtlijnen 

uitvaardigen om te helpen bij de interpretatie van het bovenstaande. 

 

 

BIJLAGE 10 – BEPERKINGEN VAN DE COACHING 
 

Coachen wordt beschouwd als communicatie, advies of instructie van welke aard en op welke wijze 

dan  ook aan  een  speler, en  is  tijdens  wedstrijden  alleen  toegestaan in  de  pauzes tussen  de 

wedstrijden. 

 

Speler Analyse Technologie 

 

Speleranalyse technologie zoals hier  beschreven mag in  de spelersuitrusting worden ingebouwd, 

indien daardoor de uitrustingsspecificatie kan blijven worden nageleefd. Elke uitrusting die op het 

lichaam van een speler wordt aangebracht, moet voldoen aan de veiligheids- en andere Regels, voor 

zover van toepassing. 

 

Speleranalysetechnologie is apparatuur die een of meer van de volgende functies kan uitvoeren met 

betrekking tot informatie over de prestaties van spelers: 

 

A. Opname 
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B. Opslaan 

C. Transmissie 

D. Analyse 

E. Communicatie met de speler, op welke manier dan ook. 

 

De technologie voor spelersanalyse kan tijdens een wedstrijd informatie registreren en/of opslaan. 

Deze informatie mag tijdens een wedstrijd niet door een speler kunnen worden geraadpleegd. 
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