Nieuwe regel betreffende raadgevingen tijdens een partij
Vanaf de 1ste oktober 2016
« De spelers mogen raadgevingen krijgen op gelijk welk moment van de partij, behalve
tijdens de balwisselingen; als een geautoriseerde persoon illegale raadgevingen geeft, zal de
scheidsrechter hem/haar een gele kaart tonen als verwittiging dat bij de volgende
overtreding hij/zij de spelerszone moet verlaten ».
De raadgevingen mogen enkel gegeven worden tijdens de normale tijdsspanne tussen de
balwisselingen. Men moet er dus op toe zien dat de speler(of de coach) het spel niet vertraagt
om tussen de punten raadgevingen te halen (of te geven) , wat zal gestraft worden volgens het
volgende systeem (een gele kaart, dan een gele/rode en 1 strafpunt, en vervolgens een
gele/rode en 2 strafpunten voor de speler, gele kaart en dan rode kaart en uitsluiting van de
bank voor de coach).
Elke storing tijdens de balwisseling of elke negatieve invloed van en op de tegenstrever (tijdens
of tussen de balwisselingen) zal ook gestraft worden.
Voorbeelden door middel van praktische gevallen
Worden aanzien als illegale raadgevingen (gele kaart voor de coach, dan rode) :
 Raadgevingen tijdens de balwisseling
Worden aanzien als legaal :
 Raadgevingen tijdens de spelonderbrekingen en tussen de sets
 Raadgevingen tussen de balwisselingen zonder spelonderbreking
 Raadgevingen terwijl de tegenstander de bal gaat halen en in zo ver men klaar is op het
moment dat de tegenstander zich terug in de speelzone bevindt.
 Raadgevingen op het moment van de opslag (bal in de hand, voor het opwerpen)
 Raadgevingen voor de opslag (bal botsend op tafel)
 De speler die naar zijn coach kijkt op het moment van het opslagen
 Raadgevingen tijdens het gebruik van de handdoek
 De korte verplaatsingen in de richting van de coach om raad te krijgen tussen de
balwisselingen (in dit laatste geval moet de verplaatsing echt kort zijn, een verplaatsing
die tijdverlies veroorzaakt zou kunnen gestraft worden, zie hieronder).
Kunnen gestraft worden met een gele kaart voor de speler (vervolgens het systeem van
strafpunten) :
 De speler die een omweg maakt om naar zijn coach te gaan (voor raadgevingen)
wanneer hij de bal gaat halen
 De speler die zich traag verplaatst wanneer hij de bal gaat halen en/of wanneer hij
terugkeert naar de tafel terwijl de coach hem raadgevingen geeft.
 Een speler die naar zijn coach gaat voor raadgevingen terwijl zijn tegenstrever de bal
gaat halen buiten de speelzone, en zich niet terug aan tafel bevindt op het moment dat
de tegenstrever de speelzone betreedt.
 Na het terug halen van een bal buiten de speelzone, de speler die naar zijn coach gaat in
plaats van direct aan tafel te gaan om verder te spelen.

