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MEERKEUZEVRAGEN  
 

1. Welke wedstrijdsoorten zijn er? 
a. Toernooien en competitie 
b. Individuele wedstrijden en teamwedstrijden 
c. Wedstrijden van nationaal belang en overige wedstrijden 

 
2. Welke soorten competities zijn er? 

a. Nationale en internationale competities 
b. Bondscompetitie, regiocompetitie en jeugdcompetitie 
c. Bondscompetitie, regiocompetities en overige competities 

 
3. Volgens de bepalingen van welk reglement dienen toernooien te worden gespeeld? 

a. De algemene bepalingen uit het toernooireglement 
b. De bepalingen uit het AF/IF 
c. Het toernooireglement 

 
4. Welke gegevens dienen minimaal in de principekalender te worden opgenomen? 

a. De vastgestelde competitieweken, de reserveweken en alle toernooien. 
b. De begindatum en de competitieweken van de Bondscompetitie en de data van 

toernooien van nationaal belang. 
c. De competitieweken, de toernooien van nationaal belang en de toernooien van de 

circuits van BWF en BE. 
 
5. Welke gegevens moeten in de Uitvoeringsregeling Goedgekeurde Shuttles zijn 

opgenomen? 
a. Een lijst van toegelaten shuttles en de kwaliteitsbeoordeling van de shuttletest 

commissie 
b. Een lijst van toegelaten shuttles, een kwaliteitsaanduiding in categorieën en een 

advies voor welk niveau van wedstrijden een bepaalde categorie shuttles geschikt 
is. 

c. Een lijst van toegelaten shuttles, de kwaliteitsbeoordeling van de shuttletest -
commissie en de soorten wedstrijden waar zij moeten worden gebruikt. 

 
6. Kan een shuttle tussentijds aan de lijst van toegelaten shuttles worden toegevoegd? 

a. Ja, maar de toevoeging wordt pas van kracht met ingang van het volgende 
wedstrijdseizoen 

b. Ja, maar de toevoeging wordt pas van kracht vanaf de datum van de publicatie van 
toelating 

c. Ja, maar alleen met toestemming van het bondsbestuur  
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7. Kan een shuttle tussentijds van de lijst van toegelaten shuttles  
 worden verwijderd? 

a. Ja, maar de verwijdering wordt pas van kracht vanaf de datum van de publicatie 
verwijdering 

b. Ja, maar alleen met toestemming van het bondsbestuur 
c. Ja, maar de verwijdering wordt pas van kracht met ingang van het volgende 

wedstrijdseizoen 
 
8. Voor welke zaken moet de organisator van een wedstrijd termijnen vaststellen? 

a. Begin- en eindtijd van het toernooi en de aanvangstijd van de eerste partij van elke 
deelnemer 

b. Het doen van inschrijvingen en het wijzigen van teamopstellingen of 
speelgerechtigdheid 

c. Uiterste datum van inschrijving en de aanvangstijd van de eerste partij van elke 
deelnemer 

 
9. Waarover dient de wedstrijdorganisator de deelnemers tijdig in te lichten? 

a. De specifieke bepalingen van het evenement en de aanvangstijd van de eerste partij 
b. De relevante speeltijd(en) en niet geaccepteerde inschrijvingen, onder vermelding 

van redenen 
c. De specifieke bepalingen van het evenement en de kosten van inschrijving 

 
10. Welke twee zaken moeten in de wedstrijdbepalingen worden geregeld? 

a. Het wedstrijdsysteem dat wordt gebruikt en het aantal onderdelen dat een 
deelnemer aan een toernooi mag spelen 

b. Hoe de speelgerechtigdheid van deelnemers wordt bepaald en het vervangen van 
uitvallers  

c. Hoe de winnaar van een wedstrijd of een serie wedstrijden wordt bepaald en 
eventuele beperkingen m.b.t het uitkomen in verschillende partijen van eenzelfde 
speler 

 
11. Welk reglement is van toepassing in geval van overtredingen van het AWR en 

administratieve verzuimen? 
a. Het Algemeen Wedstrijd Reglement en eventueel het Toernooireglement of 

Bondscompetitiereglement 
b. Het Tuchtreglement 
c. Het Toernooireglement bij toernooien en het Bondscompetitiereglement bij 

competitie 
 

12. In welk geval neemt de referee een bindende beslissing? 
a. In alle gevallen waarin een speler tegen de beslissing van een scheidsrechter 

protesteert 
b. Inzake geschillen over de vraag of een shuttle wel of niet aan de in de spelregels 

gestelde eisen voldoet 
c. In alle gevallen waarin de spelregels in het geding zijn 
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13. Wie beslist over de diskwalificatie van een speler voor een partij? 
a. De scheidsrechter van de betrokken partij in overleg met de referee 
b. De referee na de toernooileider te hebben gehoord 
c. De referee 

 
14. De referee diskwalificeert een speler in een competitiewedstrijd in het mannendubbel. 

De speler staat ook opgesteld in het gemengddubbel. Mag hij deze partij spelen? 
a. Ja 
b. Nee 
c. Nee, maar hij mag wel worden vervangen door een andere speler 

 
15. De referee diskwalificeert een speler in een toernooi in het gemengddubbel. De speler 

speelt ook vrouwendubbel. Mag zij in dat onderdeel spelen? 
a. Ja 
b. Nee 
c. Nee, maar haar partner mag wel met een andere gerechtigde speler dubbelen 

 
16.  Aan welke eisen m.b.t speelgerechtigdheid dient een speler te voldoen voor deelname 

aan wedstrijden? 
a. De speler moet lid zijn van Badminton Nederland of een andere bij de BWF 

aangesloten bond, hij moet voldoen aan de bepalingen van het betrokken 
reglement (CR of TR) en hij moet voldoen aan de door de wedstrijdorganisator 
gestelde eisen 

b. De speler moet lid zijn van Badminton Nederland of een andere bij de BWF 
aangesloten bond en hij moet voldoen aan de specifieke bepalingen voor de 
betrokken wedstrijd 

c. De speler moet lid zijn van Badminton Nederland of een andere bij de BWF 
aangesloten bond en moet voldoen aan de algemene bepalingen voor wedstrijden 

 
17.  Welk moment is voor de bepaling van speelgerechtigdheid voor een wedstrijd 

doorslaggevend? 
a. Het moment van sluiting van de inschrijving 
b. De begindatum van het evenement 
c. De eerste werkdag van het kalenderjaar waarin de wedstrijd wordt gespeeld 

 
18.  Mogen leden van Badminton Nederland deelnemen aan wedstrijden georganiseerd 

door organisaties die geen lid zijn van de Badminton Nederland? 
a. Ja, maar alleen als deze wedstrijden zijn aangemeld en zijn goedgekeurd door het 

bondsbestuur 
b. Ja, maar de deelnemers moeten hiervoor toestemming hebben van de LCW 
c. Ja, behalve als deelname van leden van Badminton Nederland door het 

bondsbestuur is verboden 
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19. Kan een speler bij de referee protesteren als hij het niet eens is met de beslissing van 
een wedstrijdfunctionaris m.b.t. in/uit? 
a. Nee 
b. Ja, maar niet meer dan één keer per partij 
c. Ja, maar alleen als de betrokken wedstrijdfunctionaris reeds een aantal vergissingen 

heeft gemaakt 
 
20.  Mag een speler de referee vragen een wedstrijdfunctionaris te vervangen?  

a. Nee, dit kan alleen een coach of teammanager doen 
b. Ja 
c. Ja, maar dit geldt alleen voor een servicerechter of lijnrechter en niet voor de 

scheidsrechter 
 
21.  Als de inschrijving van een deelnemer is geaccepteerd, dan heeft deze de volgende 

verplichtingen: 
a. Hij moet op de gestelde tijd aanwezig zijn en hij moet het inschrijfgeld betalen 
b. Hij moet zich aan de specifieke bepalingen houden en op de gestelde tijd aanwezig 

zijn 
c. Hij moet het inschrijfgeld betalen ongeacht of hij wel of niet deelneemt, en hij moet 

alle uit het wedstrijdschema voortvloeiende wedstrijden spelen 
 
22.  Kan een wedstrijdorganisator vooraf nadere bepalingen vaststellen m.b.t de kleding 

van deelnemers? 
a. Nee, alleen het Kledingreglement is van toepassing 
b. Ja 
c. Dit kan alleen m.b.t zaken die niet in het Kledingreglement staan vermeld  
 

23. Op wie is de Uitvoeringsregeling Kleding en Reclame bij Badmintonwedstrijden van 
toepassing? 
a. Spelers, organisatoren en wedstrijdfunctionarissen 
b. Spelers en toernooiorganisatoren 
c. Leden van Badminton Nederland en organisatoren van wedstrijden gehouden op 

grond van CR of TR 
 
24. Wanneer zijn voorschriften van het Ministerie van VWS inzake reclame van 

toepassing? 
a. Als dit in de Uitvoeringsregeling Kleding en Reclame bij Badmintonwedstrijden is 

vastgelegd  
b. Bij televisie-uitzending van een wedstrijd of partij 
c. Als dit door NOC/NSF wordt verlangd 
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Uitvoeringsregeling Gedragscode 

 
25. Wie wordt in het kader van de gedragscode aangeduid met de term "coach"?  

a. Iedereen die plaats neemt op de specifiek voor coaches achter de baan 
geplaatste stoel  

b. Iedereen die als zodanig voor een evenement of wedstrijd is geaccrediteerd 
c. Iedereen die over de daarvoor benodigde kwalificatie beschikt 

 
26. Wie bepaalt of een coach voldoet aan de voor zijn functie passende kledingregels? 

a. de coach zelf 
b. de teammanager 
c. de referee 

 
27. Wanneer zijn de kledingbepalingen voor coaches van toepassing? 

a. op alle momenten dat hij zijn spelers aanwijzingen geeft  
b. altijd als een coach zich op de speelvloer bevindt 
c. vanaf het moment dat hij plaats neemt op de voor de coach bestemde stoel tot 

aan het verlaten van de baan 
 

28. In welk geval is geen sprake van voor coaches passende kleding?  
a. driedelig grijs 
b. polo met logo van de teamsponsor, jeans en sportschoenen 
c. trainingspak 

 
29. Welke maatregelen moeten worden genomen als een coach de kledingbepalingen 

niet nakomt?  
a. de scheidsrechter bij de betrokken partij spreekt in eerste instantie de coach op 

zijn kleding aan  
b. maatregelen ter plekke zijn niet mogelijk, de referee kan alleen aangifte doen in 

zijn rapport  
c. bij teamwedstrijden kan de referee de teammanager vragen maatregelen te 

treffen 
 

30. Wanneer mag een coach zijn stoel achter de baan verlaten?  
a. als de shuttle niet in spel is en om zich richting zijn spelers verstaanbaar te 

maken 
b. in reguliere pauzes en op enig moment waarop hij naar een ander speelveld wil 

gaan 
c. tijdens reguliere pauzes en als de shuttle niet in spel is om naar een ander 

speelveld te gaan 
 

31. Een coach mag aanwijzingen geven: · 
a. alleen tijdens reguliere pauzes 
b. alleen tijdens reguliere pauzes en spelonderbrekingen 
c. als de shuttle niet in spel is 
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32. Wanneer aanwijzingen worden gegeven op het moment dat dit niet is toegestaan: 
a. moet de scheidsrechter de coach verzoeken de baan te verlaten 
b. spreekt de scheidsrechter de coach hierop aan en laat hij een let spelen  
c. waarschuwt de scheidsrechter de referee en deze spreekt de teammanager aan 

op het handelen van de coach 
 

33. Na het geven van aanwijzingen tijdens een reguliere pauze moet een coach naar zijn 
stoel terug keren 
a. zodra de scheidsrechter aankondigt dat er nog 20 seconden te gaan zijn  
b. voordat het spel wordt hervat 
c. direct nadat hij zijn aanwijzingen heeft gegeven 

 
34. Hoe handelt een scheidsrechter wanneer een coach herhaaldelijk aanwijzingen geeft 

als de shuttle in spel is of op andere wijze het spel verstoort? 
a. de scheidsrechter onderbreekt het spel, sommeert de coach de baan te verlaten 

en hervat niet eerder dan dat de coach is weggegaan 
b. de scheidsrechter geeft een fout aan de partij die door de betrokken coach 

wordt gecoacht en sommeert de coach de baan te verlaten 
c. de scheidsrechter waarschuwt de referee. 

 
35. Welke mogelijkheden heeft de referee als een coach tijdens een partij herhaaldelijk 

het spel verstoort? 
a. de referee kan de betrokken coach verwijderen uit de onmiddellijke omgeving 

van de banen  
b. de referee kan via het laten tonen van een zwarte kaart de speler(s) van de 

betrokken coach diskwalificeren 
c. de referee kan de coach aangeven dat via melding in zijn rapport aangifte bij de 

tuchtcommissie zal worden gedaan 
 

36. Kan een referee een coach de toegang tot de hal ontzeggen? 
a. Nee 
b. ja, maar alleen bij ernstige overtredingen van de gedragscode of bij gemeld 

ongewenst lichamelijk contact  
c. ja, maar alleen als er sprake is van herhaaldelijke overtreding van de 

gedragscode voor coaches 
 

37. Op wie is de gedragscode voor spelers van toepassing? 
a. op iedereen die conform de spelregels voldoet aan de definitie van de term 

"speler" 
b. op spelers bij door Badminton Nederland gesanctioneerde evenementen  
c. op wedstrijdspelers 
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38. In welk geval mag een speler een partij opgeven? 
a. alleen in geval van een ernstige blessure 
b. alleen als hiermee wordt voorkomen dat de speler zich ook uit andere 

onderdelen moet terugtrekken 
c. als hij in redelijkheid niet in staat is om verder te spelen. 

 
39. Een speler overtreedt de gedragscode als hij 

a. niet naar beste kunnen probeert zijn partij te winnen  
b. niet optimaal presteert 
c. zich spaart voor nog volgende partijen 

 
40. Een speler overtreedt de gedragscode als hij 

a. door woord of gebaar de beslissing van een lijnrechter probeert te beïnvloeden  
b. de beslissing van een lijnrechter bij de scheidsrechter aanvecht 
c. het uitzicht van een lijnrechter probeert te belemmeren 

 
41. Het ontvangen van aanwijzingen is gedefinieerd als 

a. elke actie van een coach gericht op het verstrekken van informatie 
b. elke zichtbare of hoorbare communicatie tussen speler en coach  
c. elke vorm van verbale communicatie tussen speler en coach 
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Uitvoeringsregeling Opgelegde kaarten 

 
42. Wie kan bij een partij een waarschuwing voor wangedrag geven? 

a. iedereen die een partij leidt  
b. elke scheidsrechter met een geldige licentie 
c. alleen een door Badminton Nederland bij het betrokken evenement of de 

betrokken wedstrijd aangestelde scheidsrechter 
 

43. Wie kan bij het geven van een waarschuwing voor wangedrag een gele kaart tonen? 
a. een scheidsrechter met een geldige licentie 
b. alleen een door Badminton Nederland bij het betrokken evenement of de 

betrokken wedstrijd aangestelde scheidsrechter  
c. iedereen die een partij leidt 

 
44. In welke gevallen wordt een getoonde kaart door Badminton Nederland opgevolgd? 

a. in alle gevallen waarin de kaart is getoond door een scheidsrechter met een 
geldige licentie 

b. in alle gevallen 
c. indien de kaart is getoond door een door Badminton Nederland aangestelde 

scheidsrechter op een evenement genoemd in de Uitvoeringsregeling 
 

45. In het dubbelspel wordt een kaart getoond aan: 
a. de overtreder, maar de kaart wordt bijgeschreven op het conto van de partij 
b. de partij, maar wordt bijgeschreven op het conto van de overtreder  
c. de partij en wordt ook bijgeschreven op het conto van de partij 

 
46. Kaarten blijven van kracht: 

a. gedurende het wedstrijdseizoen waarin de kaart is gegeven 
b. gedurende één jaar, ingaand op de datum waarop de kaart werd ontvangen  
c. gedurende het kalenderjaar waarin de kaart is gegeven 

 
47. Wat is de invloed van een uitsluiting van een speler voor een aantal toernooien op 

de registratie van gegeven kaarten? 
a. alle op toernooien door die speler ontvangen kaarten worden op 0 gezet  
b. alle kaarten van die speler worden op 0 gezet 
c. alleen zwarte kaarten van die speler worden op 0 gezet 

 
48. Een uitsluiting vervalt: 

a. aan het einde van het wedstrijdseizoen waarin de uitsluiting werd opgelegd 
b. aan het einde van het kalenderjaar waarin de uitsluiting werd opgelegd  
c. nooit 
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49. Kaarten gegeven in de competitie op de zaterdag van een dubbelweekend: 
a. hebben gevolgen voor de wedstrijden op de zondag 
b. hebben alleen gevolgen voor de wedstrijden op zondag als de referee direct de 

spoedprocedure voor verwerking opstart  
c. hebben geen gevolgen voor de wedstrijden op zondag 

 
50. Kaarten gegeven tijdens toernooien en kaarten gegeven tijdens de competitie 

worden: 
a. gezamenlijk geregistreerd, maar apart gesanctioneerd 
b. apart geregistreerd en apart gesanctioneerd  
c. apart geregistreerd, maar gezamenlijk gesanctioneerd  

 
51. Wat zijn de categorieën waarin gegeven kaarten worden ingedeeld? 

a. competities en toernooien  
b. geel, rood en zwart  
c. competitie, bekercompetities en toernooien 

 
52. In geval van een gegeven kaart dient het refereerapport: 

a. binnen 24 uur na afloop van de wedstrijd per mail bij de afd. wedstrijdzaken in te 
komen  

b. binnen 24 uur aan het bondsbureau te worden gestuurd  
c. binnen 24 uur naar de afd. wedstrijdzaken worden gemaild waarbij tevens het 

origineel per post wordt opgestuurd  
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Uitvoeringsregeling Accommodatievoorschriften 

 
53. De obstakelvrije ruimte boven de baan bij de NK is minimaal: 

a. 7 meter 
b. 9 meter  
c. 11 meter 

 
54. De obstakelvrije uitloop buiten de baan is bij de NK: 

a. 1,5 m. rondom 
b. Minimaal 2 m. rondom  
c. Minimaal 1,5 m. aan de zijkant en 2 m. aan de achterkant 

 
55. De zitting van een scheidsrechterstoel bevindt zich op: 

a. minimaal 1,50 m. en maximaal 1,70 m. boven de grond  
b. minimaal 1,55 m. boven de grond 
c. maximaal 1,55 m. boven de grond  

 
56. Hoe moet de dopingruimte bij de NK zijn ingericht? 

a. comfortabele zithoek met tijdschriften en afgesloten waterflessen, een intern 
toilet en een prullenbak 

b. wastafel met handdoeken en zeep, een tafel, minimaal 6 stoelen, een intern 
toilet, afgesloten flessen met water en een prullenbak  

c. wastafel met handdoeken en zeep, een tafel, minimaal 4 stoelen 
 

57. De obstakelvrije uitloop buiten de baan is bij een eredivisiewedstrijd: 
a. minimaal 1,00 m. rondom  
b. minimaal 1,50 m. rondom 
c. 1,00 m. aan de zijkant en 2,00 m. aan de achterkant 

 
58. De obstakelvrije ruimte boven de baan bij een eredivisiewedstrijd is minimaal: 

a. 11 meter 
b. 9 meter 
c. 7 meter. 

 
59. De obstakelvrije ruimte boven de baan bij een eerstedivisiewedstrijd is minimaal: 

a. 11 meter 
b. 9 meter 
c. 7 meter. 
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Uitvoeringsregeling  
Kleding en reclame bij badmintonwedstrijden 

 
60. Wie beslist bij de NK of kleding wel of niet voldoet aan de gestelde eisen? 

a. de referee 
b. de scheidsrechter van de betrokken partij 
c. de toernooileider  

     
61. Wanneer een speler aangeeft hinder te ondervinden van de kleding van zijn 

tegenstander 
a. moet de scheidsrechter van de betrokken partij de tegenstander opdragen van 

kleding te wisselen 
b. moet de tegenstander van kleding wisselen als dat mogelijk is 
c. moet de tegenstander van kleding wisselen als de referee beslist dat de klacht 

gerechtvaardigd is. 
        

62. Het shirt van een speler: 
a. moet een kraagje hebben 
b. kan een kraagje hebben  
c. moet alleen een kraagje hebben als het shirt niet mouwloos is 

 
63. Belettering mag uitsluitend bestaan uit: 

a. schrift in een contrasterende kleur  
b. hoofdletters van het Latijns alfabet 
c. letters in het Latijns alfabet 

 
64. Belettering op een shirt moet voldoen aan de volgende eisen 

a. minimaal 6 en maximaal 10 cm hoog  
b. maximaal 10 cm hoog  
c. minimaal 6 cm hoog 

 
65. Indien een speler zijn naam op de achterzijde van zijn shirt draagt: 

a. bevat de naam uitsluitend achternaam en initialen 
b. bevat de naam uitsluitend de achternaam 
c. bevat de naam in ieder geval de achternaam en mogelijk de voornaam. 

 
66. Indien op de achterzijde van het shirt van een speler zijn naam, vereniging en een 

reclame uiting zijn aangebracht: 
a. is de volgorde willekeurig 
b. bevat de naam uitsluitend de achternaam 
c. staat de naam van de speler altijd bovenaan 
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67. Onderkleding mag: 
a. reclame bevatten 
b. alleen reclame bevatten als dit het logo van de producent betreft 
c. geen zichtbare reclame bevatten      

  
68. Kan een organisator aan spelers opleggen dat tegenstanders kleding van een andere 

kleur dienen te dragen? 
a. ja, maar alleen bij kampioenschappen 
b. ja, mits opgenomen in de aanvullende wedstrijdbepalingen  
c. ja, maar alleen in geval van aanwezigheid van TV    

    
69. Kan een organisator aan spelers opleggen dat uitsluitend in het wit mag worden 

gespeeld? 
a. ja, maar alleen bij kampioenschappen 
b. ja, mits opgenomen in de aanvullende wedstrijdbepalingen  
c. nee  

        
70. Op het speelveld mag binnen de lijnen de volgende reclame worden aangebracht: 

a. één reclame-uiting onder het net van maximaal 250 x 200 cm,  
symmetrisch t.o.v. de serveerlijnen en de zijlijnen 

b. twee reclame-uitingen onder het net van ieder maximaal 250 x 100 cm, 
symmetrisch t.o.v. de serveerlijnen en de zijlijnen  

c. geen 
 

71. Teamkleding in de bondscompetitie is: 
a. niet verplicht 
b. alleen verplicht in de Eredivisie en Eerste Divisie 
c. verplicht in alle wedstrijden van de bondscompetitie 

 
72. Een deelnemer aan een partij in een NK, waarbij TV aanwezig is wil gaan spelen in 

afgeknipte jeans. 
Wat doet de referee als hij dit juist voordat de partij gaat beginnen constateert? 
a. Hij laat de partij spelen en rapporteert de overtreding in zijn rapport. 
b. Hij verzoekt de speler passende badmintonkleding aan te trekken. Als de speler 

dit niet wil, diskwalificeert hij de speler. 
c. Hij verzoekt de speler passende badmintonkleding aan te trekken. Als de speler 

dit niet wil, zegt hij de speler dat hij aangifte van een overtreding zal doen, maar 
hij laat de partij spelen. 

    a.  Uitvoeringsregeling  NRB:  deze  regeling  geeft  aan  langs  welke  richtlijnen  de  


