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MEERKEUZEVRAGEN
201. Uit welk(e) reglement(en) zijn definities en bepalingen van toepassing op de
Bondscompetitie?
a.
AWR, CR en Tuchtreglement.
b.
CR en de uitvoeringsregelingen voor de Bondscompetitie.
c.
AWR en CR.
202. Voor welke divisie(s) van de Bondscompetitie is de Promotie/Degradatieregeling van
toepassing?
a.
De Eredivisie.
b.
De twee hoogste divisies.
c.
Alle divisies.
203. Welk orgaan van Badminton Nederland leidt de Bondscompetitie?
a.
De LCW.
b.
De SWO.
c.
Het Bondsbestuur.
204. Welk orgaan binnen Badminton Nederland stelt het Bondscompetitieprogramma vast?
a.
De LCW.
b.
De SWO.
c.
Het Bondsbestuur.
205. Kan de LCW het Bondscompetitieprogramma nog wijzigen nadat het is vastgesteld?
a.
Nee.
b.
Ja, maar de wijzigingen moeten minimaal 2x24 uur voor het begin van de
betreffende wedstrijd bij de betrokken verenigingen bekend zijn.
c.
Ja, maar alleen in uitzonderlijke gevallen en met toestemming van het
Bondsbestuur.
206. Hoe worden bij een wedstrijd die uit acht partijen bestaat de wedstrijdpunten
toegekend?
a.
Voor elke gewonnen partij wordt 1 punt toegekend.
b.
Bij 5 of meer gewonnen partijen 2 punten, bij 4 gewonnen partijen 1 punt en bij
minder dan 4 gewonnen partijen geen punten.
c.
Bij 5 of meer gewonnen partijen 3 punten bij 4 gewonnen partijen 1 punt en bij
minder dan 4 gewonnen partijen geen punten.
207. Hoe wordt gehandeld m.b.t. de behaalde wedstrijdpunten van een team dat tijdens de
competitie voor verdere deelname wordt uitgesloten?
a.
Alle gespeelde wedstrijden worden als niet gespeeld beschouwd.
b.
De reeds behaalde punten blijven gehandhaafd, maar tellen niet mee in de
eindrangschikking.
c.
De behaalde punten blijven gehandhaafd en de nog te spelen wedstrijden worden
geacht te zijn verloren.

Versie: 1 januari 2017

Vragenbank Refereetoets: CR

1

208. Mag een vereniging weigeren een beslissingswedstrijd te spelen?
a. Dit mag alleen geweigerd worden als het om promotie naar de Eredivisie gaat.
b. Dit mag alleen met tijdig aangevraagde dispensatie.
c. Nee.
209. Wie bepaalt hoe beslissingswedstrijden gespeeld zullen worden?
a.
De LCW.
b.
De SWO.
c.
Het Bondsbestuur.
210. Wie is bij een wedstrijd in de Eredivisie het aanspreekpunt voor de referee m.b.t. de
lokale organisatie?
a.
De competitiecontactpersoon van de thuisspelende vereniging.
b.
De teammanager van de thuisspelende vereniging
c.
De competitiefunctionaris van de thuisspelende vereniging.
211. Wat is een dubbelweekend?
a.
Een competitieweekend waarin twee speelronden zijn vastgesteld.
b.
Een competitieweek waarin twee speelronden zijn vastgesteld.
c.
Een competitieweekend waarin een speler uitkomt in twee competitiewedstrijden.
212. Wat is een vastspeler?
a.
Een speler die voorkomt op de teamopgave voorafgaande aan de competitie.
b.
Een speler die minstens vier keer in een team is ingevallen.
c.
Een speler die als zodanig voor een bepaald team door de vereniging is aangemeld.
213. Team A heeft alle wedstrijden in zijn afdeling gewonnen; Team B heeft niet alle
wedstrijden gewonnen, maar heeft meer partijen gewonnen dan Team A.
Wie is kampioen van de afdeling?
a.
Team A.
b.
Team B.
c.
Er wordt een beslissingswedstrijd gespeeld tussen Team A en Team B.
214. Een team wordt tijdens de competitie uitgesloten van verdere deelneming. Waar speelt
dit team het volgende seizoen?
a.
Eén divisie lager.
b.
In de Regiocompetitie.
c.
In geen enkele divisie of klasse.
215. Een vereniging dient na 1 april een verzoek in tot terugtrekking van een team uit de
competitie en de LCW willigt dit verzoek in. Waar speelt dit team het volgende seizoen?
a.
Eén divisie lager.
b.
In de Regiocompetitie.
c.
In geen enkele divisie of klasse.
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216. Wie bepaalt in welke divisies er wedstrijdfunctionarissen worden aangesteld?
a.
De LCW.
b.
De SWO.
c.
Het Bondsbestuur.
217. Welke wedstrijdfunctionarissen kunnen door de LCW worden aangesteld bij een
competitiewedstrijd?
a.
Een referee en scheidsrechters.
b.
Een referee, scheidsrechters en lijnrechters.
c.
Een referee, scheidsrechters, lijnrechters en een competitiefunctionaris.
218. Mag een referee een niet-speelgerechtigde speler uit de opstelling verwijderen?
a. Nee
b. Ja
c.
Ja, als de speler geen lid van Badminton Nederland of een bij de BWF aangesloten
bond is
219. Wie is belast met het uitwisselen van de opstellingen bij een Eredivisiewedstrijd?
a.
De referee
b.
De teamleiders
c.
De competitiefunctionaris van de thuisspelende vereniging
220. Mag een referee een speler die zich ernstig misdraagt van verdere deelname aan een
wedstrijd uitsluiten?
a. Nee.
b. Ja, maar alleen op basis van wangedrag zoals dat is omschreven in de spelregels.
c. Ja.
221. De referee geeft tijdens een partij de scheidsrechter een zwarte kaart om een speler te
diskwalificeren. Mag de speler in de competitiewedstrijd nog meer partijen spelen?
a. Nee.
b. Ja, de referee kan dat toestaan.
c. Ja, de scheidsrechter kan dat toestaan.
222. Kan de referee bij afzonderlijke instructie worden belast met extra taken?
a.
Ja, door het Bondsbestuur.
b.
Ja, door de SWO.
c.
Ja, door de LCW.
223. De referee vervangt:
a.
Een lijnrechter in overleg met de scheidsrechter.
b.
De scheidsrechter, als beide teammanagers daarom vragen.
c.
De scheidsrechter, als spelers van beide partijen daarom vragen.

Versie: 1 januari 2017

Vragenbank Refereetoets: CR

3

224. Indien een scheidsrechter geen beslissing kan nemen over een spelregeltoepassing:
a.
Overlegt de scheidsrechter met de referee, waarna de scheidsrechter alsnog een
beslissing neemt;
b.
Beslist de referee, en wel bindend;
c.
Raadpleegt de referee de scheidsrechter en de spelers, alvorens hij door de
scheidsrechter een bindende beslissing laat nemen.
225. Volstaat bij aangifte van een overtreding een aantekening op het wedstrijdformulier?
a.
Ja
b.
Ja, behalve in geval van wangedrag
c.
Nee, er moet een refereerapport worden ingestuurd
226. Mag een speler in de Bondscompetitie gedurende de loop van de competitie tevens
competitie spelen voor een vereniging in het buitenland?
a.
Ja, als er voor aanvang van de competitie in Nederland dispensatie is verleend.
b.
Nee, behalve als het om buitenlandse spelers gaat.
c.
Ja, als de desbetreffende buitenlandse bond dat toestaat.
227. Hoe moet een speler die in een bepaald wedstrijdseizoen voor een vereniging is
uitgekomen in de 2e t/m de 4e divisie, handelen als hij in het volgend seizoen voor een
andere vereniging in de competitie wil uitkomen?
a.
Hij moet vóór 1 juni schriftelijk zijn lidmaatschap opzeggen.
b.
Hij moet vóór 1 maart zijn huidige vereniging schriftelijk informeren.
c.
Hij moet vóór 1 april zijn huidige vereniging schriftelijk of per e-mail informeren.
228. Hoe moet een speler die in een bepaald wedstrijdseizoen voor een vereniging is
uitgekomen in de Eredivisie, handelen als hij in het volgend seizoen voor een andere
vereniging in de competitie wil uitkomen?
a.
Hij moet vóór 15 mei een transferformulier naar de LCW sturen, waarin hij aangeeft
voor welke andere vereniging hij volgend seizoen wil uitkomen.
b.
Hij moet vóór 15 mei in een aangetekende brief opzeggen bij zijn huidige
vereniging.
c.
Hij moet vóór 1 april zijn huidige vereniging schriftelijk of per e-mail informeren.
229. Onder welke omstandigheden mag een speler meer dan één wedstrijd per speelweek
(niet zijnde een dubbelweekend) spelen?
a.
Dit mag alleen in geval van een verplaatste wedstrijd.
b.
Dit mag alleen als hij in zijn eigen team speelt en één keer invalt in een ander team,
waarbij de wedstrijden niet gelijktijdig worden gespeeld.
c.
Dit is nooit toegestaan.
230. Welke gegevens zijn bepalend voor het vaststellen van de werkelijke begin- en eindtijd
van een wedstrijd?
a.
De gegevens in het competitieprogramma.
b.
De gegevens op het wedstrijdformulier.
c.
De gegevens op de uitnodiging.
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231. Hoe vaak mag een speler invallen, zonder vastspeler te worden van een ander team?
a.
Drie maal, maar hij/zij mag alleen een speler vervangen die hoger op de
invalranglijst staat.
b.
Vier maal.
c.
Door invallen kan een speler geen vastspeler worden.
232. Wanneer mag een speler invallen in een lager team dan zijn eigen team?
a.
Dit mag niet.
b.
Dit mag als hij/zij een speler vervangt die hoger op de invalranglijst staat.
c.
Dit mag als het lagere team in dezelfde divisie speelt.
233. Wanneer kan een speler vastspeler worden van het naast lagere team?
a.
Dit kan als hij voor de vierde keer in dit team invalt.
b.
Dit kan als hij ten minste drie maanden niet aan een wedstrijd in de competitie
heeft deelgenomen.
c.
Dit kan als kan worden aangetoond dat de oorspronkelijke spelersopgave onjuist is
geweest.
234. Mag een opstelling worden veranderd na overhandiging van de opstellingen?
a.
Ja, alleen in de dubbels.
b.
Ja, indien na het begin van de competitiewedstrijd een speler zich blesseert of ziek
wordt.
c.
Nee.
235. Welke functionaris is namens de thuisspelende vereniging verantwoordelijk voor de
verplichtingen die de thuisspelende vereniging inzake de competitiewedstrijd heeft,
indien een referee is aangesteld?
a.
De competitiecontactpersoon van de thuisspelende vereniging.
b.
De competitiefunctionaris van de thuisspelende vereniging.
c.
De manager van het thuisspelende team.
236. Wie stelt de lijnrechters bij een partij aan bij een competitiewedstrijd, waarbij
Bondsscheidsrechters zijn aangesteld?
a.
De referee.
b.
De competitiefunctionaris van de thuisspelende vereniging.
c.
De scheidsrechter van de desbetreffende partij.
237. Hoe lang voor aanvang van een wedstrijd dienen de speelbanen gereed te zijn bij een
wedstrijd in de Eredivisie?
a.
15 minuten.
b.
20 minuten.
c.
30 minuten.
238. Hoeveel rusttijd heeft een speler tussen twee partijen bij een competitiewedstrijd?
a.
15 minuten.
b.
10 minuten.
c.
20 minuten.
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239. Bij een competitiewedstrijd waarbij een referee is aangesteld:
a.
Ziet de referee toe op de uitwisseling van de opstellingen.
b.
Controleert de referee of de teamleiders de opstellingen correct uitwisselen.
c.
Verloopt de uitwisseling van de opstellingen via de referee.
240. Wie draagt de verantwoordelijkheid voor het correct invullen van het
wedstrijdformulier?
a.
De referee of competitiebegeleider.
b.
De teams zijn verantwoordelijk voor het correct invullen van hun eigen gegevens.
c.
De thuisspelende vereniging.
241. Bij een competitiewedstrijd waarbij een referee is aangesteld, wordt het
wedstrijdformulier na afloop ondertekend door:
a.
De referee.
b.
De teamleiders.
c.
De referee en de teamleiders.
242. De ontvangende vereniging draagt zorg voor:
a.
Het prepareren van de shuttles.
b.
De shuttle-uitgifte per partij.
c.
Het in voldoende mate beschikbaar zijn van shuttles.
243. Bij de stand 5-3 in het voordeel van de thuisspelende vereniging A in de eerste game
van een partij tussen teams A en B, geeft de thuisspelende vereniging de partij op
wegens een blessure. Hoe dient de uitslag van de partij op het wedstrijdformulier te
worden genoteerd?
a.
5-3, opg. A
b.
21-5 21-0
c.
5-21 0-21
244. Mag de Referee een wedstrijd in de Eredivisie laten doorgaan indien slechts 4 partijen
kunnen worden gespeeld als gevolg van niet volledig opkomen?
a. Nee
b. Ja, als de wedstrijd van belang is voor Promotie/Degradatie of Kampioenschap
c.
Neen, tenzij beide teamleiders willen spelen.
245. Indien een partij na het begin van een wedstrijd door ongeval of ziekte van een van de
spelers niet kan worden gespeeld en er is geen invaller beschikbaar:
a. is de partij met 21-0 21-0 verloren voor het team dat niet kan spelen;
b. wordt de partij door de LCW opnieuw vastgesteld;
c.
wordt de partij door de LCW opnieuw vastgesteld, als de partij van belang is voor
Promotie/Degradatie of Kampioenschap.
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246. Indien de LCW heeft bepaald dat een onvolledige wedstrijd op een later tijdstip wordt
voortgezet:
a. mag bij de voortzetting de opstelling van de nog te spelen partijen opnieuw worden
ingevuld;
b. moet bij de voortzetting de opstelling van de nog te spelen partijen dezelfde zijn als
op het oorspronkelijke wedstrijdformulier;
c.
moet bij de voortzetting de opstelling van de nog te spelen partijen dezelfde zijn als
op het oorspronkelijke wedstrijdformulier, maar mogen in geval van blessures of
ziekte vervangingen plaats vinden, met inachtneming van de regels voor
gerechtigde spelers.
247. Indien een afgebroken partij op een later tijdstip wordt voortgezet, wordt de partij:
a. vanaf de stand 0-0 opnieuw gespeeld;
b. vanaf de stand 0-0 in de afgebroken game opnieuw gespeeld;
c.
hervat bij de stand waarop de partij werd afgebroken.
248. Indien een afgebroken partij op een later tijdstip wordt voortgezet:
a. wordt de opstelling van de partij gehandhaafd;
b. mag de opstelling worden gewijzigd met speelgerechtigde invallers;
c.
mag de opstelling worden gewijzigd met speelgerechtigde invallers, mits de
vervangen spelers wegens ziekte of blessures niet kunnen spelen.
249. In een partij waarin een door de referee uitgesloten speler conform de uitgewisselde
opstelling zou spelen:
a. kan een invaller die partij spelen;
b. mag de uitgesloten speler niet worden vervangen;
c.
mag één van de bij de oorspronkelijke opstelling opgegeven spelers alsnog die partij
spelen.
250. Als een partij op zaterdagavond na 23:00 uur nog moet beginnen:
a. moet deze partij, als het de laatste partij van de wedstrijd is, alsnog worden
gespeeld;
b. mag een speler weigeren de partij te beginnen;
c.
kan de referee de spelers verplichten de partij alsnog te spelen.
251. Een wedstrijd is, op de vastgestelde datum, 60 minuten na de vastgestelde aanvangstijd
nog niet begonnen, omdat het uitspelende team nog niet aanwezig is.
a. Deze wedstrijd moet alsnog op de vastgestelde datum worden gespeeld, mits het
uitspelende team binnen 2 uur na de vastgestelde aanvangstijd arriveert;
b. De thuisspelende vereniging mag weigeren de wedstrijd die dag te spelen;
c.
De wedstrijd mag niet meer worden gespeeld en de LCW stelt een nieuwe datum
voor de wedstrijd vast.
252. Na het begin van een partij in de Eredivisie geeft een speler de partij op. Mag hij nog in
andere partijen van de wedstrijd uitkomen:
a. Ja;
b. Nee;
c.
De speler niet, maar hij mag worden vervangen door een andere gerechtigde speler.
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VRAGEN UITVOERINGSREGELINGEN BONDSCOMPETITIE
253. Een Eredivisiewedstrijd bestaat uit .. partijen:
a. 5
b. 8
c.
11
254. Hoeveel partijen mag een speler in de Eredivisie per wedstrijd maximaal spelen?
a.
1
b.
2
c.
3
255. Een Eerste Divisie wedstrijd bestaat uit .. partijen?
a.
5
b.
8
c.
11
256. Hoeveel partijen mag een speler in de Eerste Divisie per wedstrijd maximaal spelen?
a.
1
b.
2
c.
3
257. Waar moeten bij een Eredivisiewedstrijd shuttles getest worden?
a.
Op de speelbaan voor aanvang van de partij
b.
Zo mogelijk op een aparte inspeelbaan, anders op de speelbaan zodanig dat tijdig
met de partij kan worden begonnen.
c.
Het is niet toegestaan om shuttles te testen
258. Zijn er regels vastgesteld m.b.t. kleding bij een Eredivisiewedstrijd?
a.
Nee
b.
Identieke kleding in dubbels
c.
Teamkleding
259. Mag de Referee wijzigingen aanbrengen in de partijvolgorde van een
Eredivisiewedstrijd?
a.
Ja, als een speler daardoor langer rust krijgt
b.
Neen, tenzij beide teamleiders hiermee instemmen.
c.
Ja, maar alleen voor de partijen na herendubbel en damesdubbel.
260. Mag de Referee wijzigingen aanbrengen in de partijvolgorde van een Eerste Divisie
wedstrijd?
a.
Ja, als een speler daardoor langer rust krijgt
b.
Neen, tenzij beide teamleiders hierom vragen
c.
Ja, maar alleen voor de partijen na herendubbel en damesdubbel.
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261. Moet de opstelling in de enkelspelen in een Eredivisiewedstrijd volgens sterktevolgorde
zijn?
a.
Nee
b.
Ja, in volgorde van de NRB Enkelspel
c.
Ja, in volgorde van de invalranglijst.
262. Kan de Referee als scheidsrechter optreden in de Bondscompetitie?
a. Nee
b. Ja, in de Eerste Divisie
c.
Ja, als de wedstrijd al is beslist
263. Indien een speler twee partijen achter elkaar moet spelen, na hoeveel tijd dient de
tweede partij te zijn begonnen?
a.
5 minuten na afloop van de eerste partij
b.
15 minuten na afloop van de eerste partij
c.
20 minuten na afloop van de eerste partij
264. Een speler in een team in de Eerste Divisie wordt per 1 oktober toegevoegd als
vastspeler van het team. Wanneer is hij als vastspeler speelgerechtigd voor het team?
a.
bij de eerstvolgende wedstrijd na 1 oktober;
b.
bij het begin van de tweede competitiehelft;
c.
voor geen enkele wedstrijd van het team.
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OPEN VRAGEN REFEREETOETS
301

Noem 3 Uitvoeringsregelingen die bij het Competitiereglement zijn
vastgesteld.
Antwoord:

302

Noem 2 taken die de referee moet uitvoeren vóór een
competitiewedstrijd begint.
Antwoord:

303

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?
Antwoord:

304

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.
Antwoord:

305

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

306

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?
Antwoord:

307

Een speler krijgt tijdens een partij een rode kaart wegens wangedrag.
Welke actie(s) neemt de referee na afloop van de wedstrijd?
Antwoord:

308

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

309

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?
Antwoord:

310

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

Versie: 1 januari 2017

Vragenbank Refereetoets: CR

10

