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101. Noem vier typen van wedstrijdfunctionarissen. 
 

102. Noem drie taken van de referee. 
 deze regeling bevat de gedragscodes voor coaches,  
103. Noem drie gevallen waarin de referee een bindende beslissing neemt. 

de gedragscodes voor coaches,  
104. Een speler maakt zich naar het oordeel van de scheidsrechter tijdens een 

partij schuldig aan ernstige overtredingen, als bedoeld in de spelregels.  
Wat moet de scheidsrechter doen? 

l 3): deze regeling bevat de gedragscodes voor coaches,  
105. Noem drie eisen waaraan een speler moet voldoen om deel te nemen aan 

wedstrijden die vallen onder het CR of het TR  
 
106. Een toernooiorganisator heeft gegronde twijfels over de sekse van een 

inschrijver.  
Wat kan hij of de referee doen? 

 
107. Een coach geeft een speler aanwijzingen tijdens de rally.  

Wat doet de scheidsrechter van de partij of de referee? 
 
108. Tijdens een interview op de baan na afloop van een partij trekt een speler 

de onpartijdigheid van de scheidsrechter in twijfel.  
Wat doet de referee? 

 
109. Een speler slaat tijdens een partij opzettelijk zijn racket stuk tegen een 

reclamebord. 
Wat doet de scheidsrechter en/of de referee? 

 
110. Een coach gebruikt tijdens een partij zijn mobiele telefoon terwijl hij op de 

coachstoel zit. 
Wat doet de scheidsrechter en op grond waarvan? 

111. Niet klaar staan: na afkondiging en verstrijken van 20 seconden bij een 
pauze is een van beide partijen niet op de baan. 
Vraag: welke actie(s) neemt de scheidsrechter en/of de referee? 

112. Noem 2 taken die door de referee worden uitgevoerd als hij bij een 
blessure tijdens een partij door de scheidsrechter op de baan wordt 
geroepen. 

113. Een speler krijgt tijdens een partij een rode kaart wegens wangedrag.  
Welke actie(s) neemt de referee na afloop van de competitiewedstrijd of 
toernooi? 

114. Een scheidsrechter bij een partij gebruikt niet het door de referee gegeven 
telblad maar een app op zijn mobieltje.  
Hoe gaat de referee hiermee om? 
 

115. De referee is aangesteld bij een evenement waarop score pads worden 
gebruikt. Hoe gaat hij hiermee om op de scheidsrechtersbriefing? 

 
116. Welke plaats ruimt de referee op de scheidsrechtersbriefing in voor de 

Spelregels? 
 
117. De referee ziet vanaf de wedstrijdtafel dat een partij dreigt te ontsporen. 

Mag hij zonder een verzoek van de scheidsrechter de baan op gaan? 
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118. Bij een evenement is een fysiotherapeut aangesteld. Moet de referee de 
fysio aansturen en zo ja, op welke punten? 

  
119. Heeft de referee een taak inzake feedback naar de scheidsrechter over 

diens optreden? 
 
120. Heeft de referee een taak met betrekking tot de kleding van de spelers? Zo 

ja, welke taak heeft de referee op dit punt, en welke taak heeft eventueel 
de scheidsrechter. 

 
121. Hoe handelt de referee wanneer een speler niet-toegestane kleding 

draagt? 
 
122. Onder welke omstandigheden mag een referee een coach de toegang tot 

de speelzaal of de accommodatie ontzeggen?  
 
123. Kan de referee een speler een kaart geven, als hij van mening is dat de 

scheidsrechter in gebreke blijft om dit te doen? 
 

301. Noem 3 Uitvoeringsregelingen die bij het Competitiereglement zijn 
vastgesteld.  

302. Noem 3 taken die de referee moet uitvoeren vóór een competitiewedstrijd 
begint. 

303. Noem 2 taken die de referee moet uitvoeren na het einde van een 
competitiewedstrijd.  

304. Een speler draagt tijdens een competitiewedstrijd niet de vereiste 
teamkleding. De referee constateert dit tijdens het inspelen voorafgaand 
aan een partij.  
Welke actie neemt de referee? 

305. Bij een Eredivisiewedstrijd worden door de thuisspelende vereniging 
shuttles ter beschikking gesteld die niet zijn toegelaten voor de Eredivisie.   
Hoe gaat de referee hiermee om? 

306. Bij een Eredivisiewedstrijd heeft de thuisspelende vereniging niet gezorgd 
voor lijnrechters. 
Hoe gaat de referee hiermee om? 

307. Bij een Eredivisiewedstrijd verliest een speler de rally en hij schreeuwt het 
uit. Wanneer is dit wel of geen wangedrag? 

308. Waarom is het van belang voor scheidsrechter en referee dat het telblad 
goed is ingevuld? 

309. Welke actie(s) voert een referee in een Eredivisiewedstrijd uit, zodra hij de 
opstellingen van beide teams heeft ontvangen? 

310. Een herendubbel in een Eredivisiewedstrijd verliest de eerste game met 1-
21 en geeft dan de partij op. Een van de spelers van het dubbel staat ook 
opgesteld in het gemengddubbel. Mag hij deze GD spelen, of mag hij in de 
GD worden vervangen? 
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311. Een speler in een herendubbel van een Eredivisiewedstrijd raakt 
geblesseerd bij de stand 12-11 in de eerste game en moet de partij 
opgeven. Hij staat ook opgesteld in het Eerste Herenenkel. Mag hij in deze 
partij worden vervangen? 

501. Noem eens 3 soorten gegevens die op het AF/IF moeten worden 
opgenomen. 

 
502. Noem eens 2 soorten gegevens die op het Inschrijfformulier moeten 

worden vermeld. 
 

503. Noem eens 3 gegevens die in de Specifieke Bepalingen moeten worden 
opgenomen. 

 
504. Noem 3 kampioenschappen die door de LCW worden georganiseerd. 
 
505. De toernooileider deelt u als referee mee dat de toernooicommissie heeft 

besloten een deelnemer die 30 minuten na de aanvangstijd van zijn eerste 
partij nog niet aanwezig is, voor dat nummer uit te sluiten. 
Welke actie(s) neemt u als referee of kunt u als referee nemen? 

 
506. Noem 3 soorten wedstrijdsystemen voor toernooien. 
 
507. Noem 3 zaken die in het refereerapport van een toernooi moeten worden 

gemeld. 
 
508. Hoe moeten inschrijvingen zonder partner in het dubbelspel worden 

afgehandeld? 
  
509. Hoe moet de toernooicommissie omgaan met een speler van wie 

inschrijvingen in sommige nummers wel zijn geaccepteerd, maar in 
tenminste één ander nummer niet? 

 
510. De toernooileider deelt u als referee mee dat een speler in het dubbelspel 

is uitgevallen, maar dat er een vervanger beschikbaar is. 
Welke actie(s) neemt de referee of laat de referee nemen? 
st:  

511. Wat zijn de eerste acties van een referee zodra hij op de eerste speeldag 
bij een toernooi aankomt? 

 
512. De referee is aangesteld op een toernooi waarop beoordelaars aanwezig 

zijn. Laat hij de beoordelaars een rol spelen op de briefing? Zo ja, 
toelichten. 

 
513. Bij een toernooi worden de shuttles door de toernooiorganisatie 

beschikbaar gesteld. Heeft de referee een taak met betrekking tot de 
shuttles? 

 
514. Bij een toernooi worden de shuttles door de spelers zelf meegebracht. 

Heeft de referee een taak met betrekking tot de shuttles? 
 
515. De referee is aangesteld op een toernooi waarop een beoordelaar 

aanwezig is. De beoordelaar vraagt de referee om een bepaalde 
scheidsrechter bij een bepaalde partij aan te stellen. Hoe gaat de referee 
hier mee om? 
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516. De organisator vraagt de referee de prijsuitreiking bij een toernooi te 
doen. Mag de referee dat doen, c.q. moet hij dat dan doen?  

 
516. De referee is niet helemaal tevreden over de gang van zaken op een aantal 

punten tijdens de eerste speeldag van een toernooi. Doet hij daar iets 
mee? Zo ja, hoe en wanneer. 

  
517. Mag een Deputy Referee bij een toernooi de scheidsrechters en lijnrechters 

aanstellen? 
  
518. Moet een Referee bij een toernooi ook zaken buiten de speelzaal 

controleren? Zo ja, welke. 
  
519. In hoeverre moet de Referee zich bezig houden met de plaats in de 

speelzaal van de direct betrokkenen bij het wedstrijdgebeuren? 
  
520. Hoe moet iemand die bij een toernooi de shuttles test betrokken zijn bij 

het toernooi? 
 

521. Hoe moet een representatieve shuttletest worden uitgevoerd?  
 

522. Moet op een meerdaags toernooi de snelheid van de shuttles elke dag 
opnieuw getest worden? 

  
 


