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MEERKEUZEVRAGEN  
 

 

401. Welke categorieën toernooien worden onderscheiden? 
a. Toernooien van nationaal belang en andere toernooien. 
b. Kampioenschappen en overige toernooien. 
c. Individuele toernooien en team toernooien. 

 
402. Welke toernooien moeten worden gespeeld volgens de bepalingen van het 

toernooireglement? 
a. Alle toernooien in Nederland. 
b. Alle toernooien van nationaal belang. 
c. Alle toernooien die staan vermeld op de toernooikalender en de daarop verschenen 

aanvullingen en wijzigingen. 
 
403. Mag een toernooi dat staat vermeld op de toernooikalender worden verspeeld 

volgens afwijkende regels? 
a. Nee. 
b. Ja, als daar dispensatie voor is verleend. 
c. Alleen toernooien die zijn goedgekeurd door BE of BWF. 

 
404. Vallen recreatietoernooien ook onder bepalingen van het toernooireglement? 

a. Ja 
b. Nee 
c. Alleen als er dispensatie is verleend 

 
405. Welke toernooien zijn toernooien van nationaal belang? 

a. Alle nationale kampioenschappen.  
b. Alle nationale kampioenschappen en Master toernooien. 
c. LCT toernooien en door de LCW georganiseerde toernooien. 

 
406. Door welke organen of personen mogen toernooien worden georganiseerd? 

a. Alleen door bondsverenigingen. 
b. LCW en RCW’s, bondsverenigingen en door lichamen of personen die door de LCW 

zijn gemachtigd. 
c. Alleen door de LCW en de RCW’s. 

 
407. Onder welke omstandigheden kan een verleende goedkeuring worden ingetrokken? 

a. Als een organisator de bepalingen van het reglement niet nakomt. 
b. Als een organisator niet aan de financiële verplichtingen kan voldoen. 
c. Als hiervoor dwingende redenen aanwezig zijn. 
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408. Kan de LCW een RCW opdragen de verleende goedkeuring van een toernooi in te 
trekken? 
a. Nee, dit kan alleen het Bondsbestuur doen als andere badmintonbelangen worden 

geschaad. 
b. Ja, maar dit geldt alleen voor A toernooien waarbij de belangen van een andere 

regio worden geschaad.  
c. Ja, in gevallen waar belangen van een andere regio worden geschaad. 

 
409. Wanneer moet een goedkeuring van een toernooi worden ingetrokken? 

a. voordat de toernooikalender is gepubliceerd. 
b. in ieder geval op het moment dat alle betrokkenen hiervan nog op de hoogte 

kunnen worden gesteld. 
c. dit moment wordt in overleg bepaald door de LCW en de RCW. 

 
410. Is er een goedkeuring vereist voor onderlinge toernooien? 

a. Ja, die moeten altijd door de RCW worden goedgekeurd.  
b. Ja, er moet getoetst worden of zij geen andere badmintonbelangen schaden. 
c. Nee, er is voor onderlinge toernooien geen goedkeuring vereist. 

 
411. Als voor onderlinge toernooien geen goedkeuring is vereist, moet het toernooi dan 

nog wel worden gemeld? 
a. ja, minstens één maand van tevoren als er meerdere verenigingen bij betrokken 

zijn. 
b. nee, als het toernooi maar geen andere badmintonbelangen schaadt. 
c. nee, als er maar geen spelers mee doen die geen bondslid zijn. 

 
412. Onder welke omstandigheden kan een onderling toernooi worden verboden? 

a. Als het toernooi niet op tijd is aangevraagd. 
b. Als andere badmintonbelangen kunnen worden geschaad. 
c. Als er leden van meer dan een vereniging aan deelnemen. 

 
413. Wanneer wordt de datum bekend gemaakt waarop de aanvragen voor goedkeuring 

van een LCT toernooi moeten zijn ingediend? 
a. Een maand van tevoren in de Officiële Mededelingen. 
b. Een maand voor publicatie van de toernooikalender.  
c. Een maand voor publicatie van de principekalender. 

 
414. Welk orgaan van BNL stelt de toernooikalender vast? 

a. De LCW. 
b. Het bondsbestuur. 
c. De SWO. 

 
415. Waar worden de wijzigingen in de toernooikalender gepubliceerd? 

a. De Officiële Mededelingen. 
b. De BNL website. 
c. Clear. 
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416. Wie is verantwoordelijk voor de goedkeuring van het aankondigingsformulier en het 
inschrijfformulier van een toernooi? 
a. De LCW of de desbetreffende RCW. 
b. De referee of een daarmee gelijkgestelde functionaris. 
c. De toernooicommissie. 

 
417. Welke gegevens moeten na afloop van het toernooi nog een jaar bij de organisator 

bewaard blijven? 
a. Het inschrijfformulier, de alfabetische lijsten en de uitslagenformulieren. 
b. Het aankondigingsformulier, de alfabetische lijsten en de ingevulde tafelschema’s. 
c. Het aankondigingsformulier, de uitslagen formulieren en de ingevulde tafelsheets. 

 
418. Welke gegevens moeten na afloop van het toernooi door de organisator naar de 

goedkeurende instantie worden gestuurd? 
a. De financiële afrekening. 
b. Het refereerapport. 
c. De uitslagenformulieren. 

 
419. Mag de toernooiorganisator volstaan met het beschikbaar houden en toesturen van 

de back-up vanuit de Toernooiplanner? 
a. nee, er moet altijd een papieren versie worden opgestuurd. 
b. ja, de back-up aanhouden en toesturen is voldoende 
c. dat wordt bepaald door de referee 

 
420. Kan de LCW of RCW nadere voorschriften aan de toernooiorganisator geven 

betreffende de na afloop te verstrekken gegevens? 
a. ja 
b. nee 
c. dat beslist de referee 

 
421. Welke twee soorten bepalingen vormen de toernooibepalingen? 

a. Het TR en het AWR. 
b. De Algemene Bepalingen en de Specifieke Bepalingen. 
c. Het AF/IF en de spelregels. 

 
422. Wie stelt de Specifieke Bepalingen voor een toernooi vast 

a. De LCW/RCW. 
b. De toernooiorganisator. 
c. De goedkeurende instantie op voordracht van de organisator. 

 
423. Is het verplicht om het maximum aantal partijen dat wordt geaccepteerd te 

vermelden in de Specifieke Bepalingen? 
a. Ja. 
b. Het is niet verplicht, maar wel gebruikelijk. 
c. Nee, dit is al geregeld in de Algemene Bepalingen. 
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424. Is het verplicht de prijs van de shuttles in de Specifieke Bepalingen te vermelden? 
a. Nee. 
b. Dit is alleen verplicht bij toernooien van nationaal belang. 
c. Ja. 

 
425. Is het verplicht aan te geven op welke wijze de inschrijvingen worden geaccepteerd? 

a. Ja. 
b. Nee, behalve als een andere wijze dan volgorde van binnenkomst wordt gebruikt. 
c. Nee, alleen als de referee dit voorschrijft. 
 

426. Is het verplicht de naam van de organisator, de toernooileider en het secretariaat op 
het AF te vermelden? 
a. Nee, alleen organisator en secretariaat zijn verplicht. 
b. Nee, alleen toernooileider en secretariaat zijn verplicht. 
c. Ja. 

 
427. Moeten de gegevens van de referee op het AF/IF worden vermeld? 

a. Nee 
b. Ja 
c. Dat is ter beoordeling aan de toernooileider 

 
428. Kan een RCW op eigen gezag een sponsornaam geven aan een regiokampioenschap? 

a. Ja. 
b. Ja, maar het moet vooraf aan de LCW zijn gemeld. 
c. Nee, hiervoor is toestemming van de LCW nodig. 

 
429. Kan elke speler meedoen aan nationale kampioenschappen? 

a. ja, op voorwaarde dat de speler is aangemeld als bondslid 
b. ja, als de speler in de competitie uitkomt 
c. nee, je moet de Nederlandse nationaliteit hebben of ingezetene zijn van Nederland 

 
430. Is een speler vrij in de keuze in welke regio hij aan de regiokampioenschappen wil 

meedoen? 
a. Ja. 
b. Nee, hij kan alleen meedoen in de regio waar hij zijn badmintondomicilie heeft. 
c. Nee, hij kan alleen meedoen in de regio waar hij woont. 

 
431. Mag een organisator het predicaat “kampioenschap” vrij gebruiken? 

a. Nee, alleen door het bondsbestuur aangewezen toernooien mogen die naam 
voeren. 

b. Nee, dit mag alleen als het toernooi als zodanig is aangevraagd en staat vermeld op 
de toernooikalender. 

c. Ja, maar de organisator moet wel vooraf melding doen aan de LCW. 
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432. Op basis waarvan kunnen sterkteklassen van individuele toernooien worden 
opgemaakt? 
a. op basis van competitieresultaten 
b. op basis van de NRB, competitieklasse of een door de LCW vastgesteld 

sterktecriterium 
c. naar inzicht van de toernooiorganisator in verhouding tot het aantal inschrijvingen 

 
433. Kunnen aan klassen van individuele toernooien andere beperkingen aan de 

deelneming worden gesteld? 
a. nee, de bepalingen op basis van leeftijd en sterkte zijn voldoende geregeld. 
b.  ja, als deze beperkingen vooraf uitdrukkelijk in de schriftelijke goedkeuring zijn 

opgenomen 
c. nee, het TR kent geen andere beperkingen dan de vastgelegde bepalingen 

 
434. Welke van de onderstaande wedstrijden vallen onder het begrip “teamtoernooien’? 

a. De nationale regioteamwedstrijden en de door de Rc’s georganiseerde 
regioteamwedstrijden. 

b. De nationale regioteamwedstrijden, interlandwedstrijden en de bondscompetitie. 
c. De nationale regioteamwedstrijden en de bondscompetitie. 

 
435. Hoe wordt bepaald uit hoeveel partijen een wedstrijd bij een teamtoernooi bestaat? 

a. Bij de nationale regioteamwedstrijden is het gelijk aan de competitie en bij overige 
toernooien wordt dit geregeld in de Specifieke Bepalingen. 

b. Het aantal partijen is even groot als bij een competitiewedstrijd. 
c. Dit wordt geregeld in de Specifieke Bepalingen van het betreffende toernooi. 

 
436. Zijn er voor een speler eventuele beperkingen tot het uitkomen in verschillende 

partijen bij een teamtoernooi? 
a. Er zijn geen beperkingen voor het uitkomen in een teamtoernooi 
b. Er kunnen wel beperkingen vastgesteld worden tot het uitkomen in verschillende 

partijen 
c. Dat kan tijdens het teamtoernooi onderling worden geregeld 

 
437. Moet ergens worden vermeld met welk wedstrijdsysteem wordt gespeeld? 

a. ja, in de algemene bepalingen van het toernooi 
b. ja, in de specifieke bepalingen van het toernooi 
c. dat wordt aan de referee overgelaten 

 
438. Bij welk aantal inschrijvingen mag een nummer worden geannuleerd zonder dat dit 

in de Specifieke Bepalingen van een toernooi is gemeld? 
a. Minder dan 5. 
b. 4. 
c. Minder dan 4. 
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439. Hoe wordt kenbaar gemaakt dat bij een toernooi een nummer is vervallen? 
a. Dit wordt afgehandeld op de wijze waarop ook de geweigerde inschrijvingen 

worden afgehandeld. 
b. Dit wordt gemeld in het programmaboekje. 
c. Dit wordt gemeld in de Specifieke Bepalingen. 

 
440. Onder welke omstandigheden mag voor een nummer van het in de Specifieke 

Bepalingen genoemde wedstrijdsysteem worden afgeweken? 
a. Dit mag als er minder dan acht inschrijvingen voor dat nummer zijn ontvangen. 
b. Dit mag als er acht of minder dan acht inschrijvingen voor dat nummer zijn 

ontvangen. 
c. Dit mag als er minder inschrijvingen zijn ontvangen dan het gewenste minimum 

aantal. 
 

441. Wie is verantwoordelijk voor het op volgorde van sterkte nummeren van de 
geplaatste spelers? 
a. De referee. 
b. De toernooicommissie. 
c. De toernooileider. 

 
442. Welke beperking geldt er t.a.v. het inloten van deelnemers uit dezelfde 

lotingsgroep? 
a. Zij mogen niet in de eerste ronde tegen elkaar uitkomen. 
b. Zij moeten zo laat mogelijk tegen elkaar uitkomen tenzij dit door plaatsing niet 

mogelijk is. 
c. Zij mogen niet in de eerste ronde tegen elkaar uitkomen als één van de deelnemers 

geplaatst is. 
 

443. Hoe wordt een lotingsgroep bepaald? 
a. Een lotingsgroep bestaat uit spelers van dezelfde vereniging. 
b. Een lotingsgroep bestaat uit deelnemers die dezelfde herkomst hebben of 

regelmatig gezamenlijk spelen. 
c. Een lotingsgroep bestaat uit deelnemers van gelijkwaardige sterkte. 

 
444. Wie moet aanwezig zijn bij de loting van toernooien die niet van nationaal belang 

zijn? 
a. De referee en de toernooileider. 
b. De referee, de toernooileider en de plaatsvervangend toernooileider. 
c. De referee of diens plaatsvervanger, of de toernooileider als er geen referee is 

aangesteld. 
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445. Op welk moment dient een speler van wie de inschrijving slechts gedeeltelijk is 
geaccepteerd hierover te worden geïnformeerd. 
a. Voor aanvang van de eerste partij in de betrokken onderdelen, zodat hij nog kan 

invallen. 
b. Op enig moment voor het verstrijken van de betalingstermijn, omdat hij voor de 

niet-geaccepteerde onderdelen niet hoeft te betalen. 
c. Voor aanvang van de loting, zodat hij de mogelijkheid heeft zich terug te trekken 

van deelneming. 
 

446. Geef de volgorde van de kwarten aan waarin de byes worden geplaatst, als er 4 byes 
zijn: 
a.  1e, 2e, 3e, 4e 
b. 1e, 3e, 4e, 2e 
c.  1e, 4e, 2e, 3e  

 
447. Geef de volgorde van de achtsten aan waarin de 5e bye t/m de 8e bye worden 

geplaatst: 
a. 2e, 7e, 4e, 5e 
b 7e, 2e, 5e, 3e 
c. 2e, 5e, 3e, 7e   

 
448. Hoe worden de byes toegewezen binnen een kwart of een achtste? 

a. in de bovenste schemahelft aan de even genummerde plaatsen en in de onderste 
schemahelft aan de oneven plaatsen 

b. in de onderste helft aan de even plaatsen en in de bovenste helft aan de oneven 
plaatsen 

c. in de bovenste schemahelft aan de even plaatsen en in de onderste schemahelft 
ook aan de even plaatsen 

 
449. Hoeveel deelnemers mogen worden geplaatst in een onderdeel met 30 deelnemers? 

a. 6 
b. 8 
c. 4 

 
450. In welke achtsten van het schema worden de geplaatsten 3 en 4 achtereenvolgens 

ingedeeld?  
a. in het 3e achtste, dan in het 6e achtste 
b. in het 6e achtste, dan in het 3e achtste, dan wel er wordt geloot tussen het 3e en 6e 

achtste, afhankelijk van de onderlinge sterkte van de geplaatsten 3 en 4 
c. in het 6e achtste, dan in het 3e achtste 

 
451. Bij de loting worden deelnemers uit dezelfde lotingsgroep zo gelijkmatig mogelijk 

over het schema verdeeld. Wat houdt dat in? 
a. deelnemers uit dezelfde lotingsgroep mogen niet in de eerste ronde tegen elkaar 

spelen 
b. het aantal deelnemers uit dezelfde lotingsgroep mag in iedere helft, kwart achtste 

enz. van het schema ten hoogste één verschillen 
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c. deelnemers uit dezelfde lotingsgroep moeten zo laat mogelijk in het schema tegen 
elkaar spelen. 
 

452. Als in een poule twee geplaatste deelnemers zijn ingeloot, in welke ronde moeten 
deze dan tegen elkaar spelen? 
a. Zo vroeg mogelijk in het schema. 
b. In de eerste ronde. 
c. In de laatste ronde. 

 
453. Als in een poule twee deelnemers uit dezelfde lotingsgroep zijn ingeloot, op welk 

moment moeten deze dan tegen elkaar spelen? 
a. In de laatste ronde.  
b. In de eerste ronde, tenzij beiden geplaatst zijn, dan in de laatste ronde. 
c. Zo laat mogelijk in het schema. 

 
454. Als in een poule twee geplaatste deelnemers uit dezelfde lotingsgroep zijn ingeloot, 

op welk moment moeten zij dan tegen elkaar spelen? 
a. Zo laat mogelijk in het schema. 
b. In de eerste ronde. 
c. In de laatste ronde. 

 
455. Hoe wordt gehandeld bij een individueel toernooi als een deelnemer niet alle voor 

hem in een poule vastgestelde partijen kan spelen? 
a. De niet gespeelde partijen zijn automatisch verloren. 
b. De resultaten van de gespeelde partijen tellen mee. 
c. Zijn resultaten worden bij het opmaken van de eindrangschikking buiten 

beschouwing gelaten. 
 

456. Hoe wordt gehandeld bij een teamtoernooi als een team niet alle voor dat team in 
een poule vastgestelde partijen heeft uitgespeeld? 
a. De niet (uit)gespeelde partijen worden gescoord alsof de tegenstander vanaf het 

moment van opgave de voor winst in de partij benodigde punten heeft behaald. 
b. Alleen de resultaten van de wedstrijden waarin alle partijen volledig zijn gespeeld 

tellen mee. 
c. De resultaten van het team worden bij het opmaken van de eindrangschikking 

buiten beschouwing gelaten. 
 

457. Hoeveel deelnemers mogen er in een poulesysteem worden geplaatst? 
a 1 deelnemer 
b. ten hoogste 2 deelnemers 
c. dat hangt af van het aantal deelnemers in de poule 

 
458. Dienen in een wedstrijdschema met voor- en eindronde alle geplaatste spelers van 

het spelen van de voorronde te worden vrijgesteld? 
a. Nee, maar geplaatsten die wel worden vrijgesteld, moeten sterker zijn dan de niet 

vrijgestelde geplaatsten. 
b. Dit moet alleen als er sprake is van een hoofdtoernooi en een kwalificatietoernooi. 
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c. Ja.  
 

459. Hoe worden deelnemers uit de voorronde ingeloot in een eindronde als de loting 
voor de eindronde geschiedt voordat de voorronde wordt gespeeld? 
a. De kwalificanten worden als één lotingsgroep behandeld. 
b. Dit is niet mogelijk. Er kan pas worden geloot als de kwalificanten bekend zijn. 
c. De posities waarop kwalificanten worden ingeloot worden bepaald door de 

behaalde resultaten uit de voorronde, waarbij de posities gelijk over het schema 
worden verdeeld. 

 
460. Hoe worden de byes verdeeld over een voorronde in een afvalschema? 

a. Het schema wordt gemaakt als of elke voorronde groep een afzonderlijk nummer is. 
b. Elke voorronde groep moet evenveel byes hebben. 
c. Het schema wordt gemaakt als een normaal schema met een standaard verdeling 

van de byes. 
 

461. Onder welke omstandigheden kan een loting worden overgedaan? 
a. De loting moet worden overgedaan als niet de juiste procedure is gevolgd. 
b. De loting moet worden overgedaan als de plaatsing niet volgens de ranglijst is 

gebeurd. 
c. De loting kan worden overgedaan als door gevolg van fouten in de loting of 

terugtrekking van deelnemers het belang van de overgebleven deelnemers ernstig 
wordt geschaad. 

 
462. Mag in een individueel toernooi in het dubbelspel een uitgevallen speler worden 

vervangen? 
a. Nee, vervanging is nooit toegestaan. 
b. Ja, maar het nieuwe koppel zou niet hoger mogen zijn geplaatst dan het 

oorspronkelijke koppel. 
c. Ja, behalve als het een geplaatst koppel betreft. 

 
463. Als bij 2 koppels een partner uitvalt en de overgebleven partners gaan als nieuw 

koppel verder op welke plaats komt dan het nieuw gevormde koppel? 
a. Er wordt zonder meer geloot op welke plek het koppel verder gaat 
b. Als een van de vorige koppels een bye had komt het nieuwe koppel op de plaats 

met de bye, anders wordt er geloot 
c. De toernooicommissie is vrij om te bepalen waar het nieuwe koppel komt 

 
464. Tot wanneer mag een vervanging van een speler plaatsvinden? 

a. dat mag alleen nog als er in het betreffende onderdeel nog geen wedstrijden zijn 
gespeeld 

b. dat is slechts toegestaan als de vervanging plaats vindt vóór het begin van de 1e 
wedstrijd van de oorspronkelijke speler 

c. dat kan alleen als er geen bezwaar is gemaakt tegen de vervanging 
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465. Uit hoeveel personen moet een toernooicommissie minimaal bestaan? 
a. Uit minstens 4 personen, een toernooileider, een plaatsvervangend toernooileider 

en 2 commissieleden 
b. Uit minstens 3 personen, onder wie een toernooileider 
c. Uit minimaal 2 personen, een toernooileider en een plaatsvervangend 

toernooileider 
 

466. Mag de toernooileider of diens plaatsvervanger ook zelf aan het toernooi 
deelnemen? 
a. Nee, dat mag niet 
b. Ja, dat is toegestaan, als daarvoor dispensatie is verleend 
c. Ja, maar alleen als de referee daar geen bezwaar tegen heeft 

 
467. Kan de toernooileider een speler uitsluiten van verdere deelname aan het toernooi? 

a. Ja, maar alleen in overleg met de referee. 
b. Ja, maar alleen op voordracht van de toernooicommissie.  
c. Nee, hij kan een speler voor uitsluiting voordragen bij de toernooicommissie. 

 
468. Hoe wordt gehandeld als de toernooileider een partij moet onderbreken en die partij 

kan die dag niet meer worden beëindigd? 
a. De op dat moment bereikte stand geldt als uitslag. 
b. De partij wordt in zijn geheel opnieuw vastgesteld. 
c. De partij wordt de volgende dag bij de reeds bereikte stand voortgezet. 

 
469. Wie is tijdens het toernooi belast met de aanstelling van wedstrijdfunctionarissen bij 

partijen? 
a. De referee. 
b. De toernooileider. 
c. De toernooicommissie. 

 
470. Moet de referee een beslissing van de toernooicommissie m.b.t uitsluiting 

handhaven? 
a. Ja. 
b. Nee, als hij het niet met de beslissing eens is, kan hij ter zake een andere beslissing 

nemen. 
c. Deze verplichting geldt alleen in gevallen van ernstige misdraging. 
 

471. Hoeveel rust moet een speler na twee partijen minimaal hebben? 
a. Vijftien minuten. 
b. Tien minuten na twee partijen achter elkaar te hebben gespeeld. 
c. Tien minuten. 

 
472. Welk orgaan binnen Badminton Nederland stelt de referee en lotingreferee aan bij 

toernooien van nationaal belang? 
a. Het bondsbestuur. 
b. De LCW. 
c. De SWO. 
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473.  Welk orgaan binnen Badminton Nederland stelt een referee aan voor een toernooi 

dat niet valt binnen de Categorie “toernooien van nationaal belang”? 
a. RCW. 
b. RCWK. 
c. Regiomanager. 

 
474. Op welk punt heeft de referee inzake de organisatie van een toernooi een vetorecht? 

a. De referee heeft uitsluitend een vetorecht m.b.t wijzigingen in het tijdschema. 
b. De referee heeft een vetorecht t.a.v. beslissingen van de toernooileider en de 

toernooicommissie. 
c. De referee heeft uitsluitend een vetorecht m.b.t uitsluiting van deelnemers. 

 
475. Welke informatie moet in elk geval in het refereerapport worden vermeld? 

a. De gevolgde procedure m.b.t de goedkeuring van het AF/IF. 
b. Een opgave van wijzigingen in het wedstrijdschema en de gevallen waarin de 

referee gebruik heeft gemaakt van zijn beslissingsrecht. 
c. De Specifieke Bepalingen die van toepassing waren op het toernooi. 

 
476. Welke termijn moet een organisator in acht nemen voor het aanvragen van 

dispensatie als de toernooileider zelf aan het toernooi wil deelnemen? 
a. De dispensatie moet voor aanvang van de loting zijn verleend. 
b. De dispensatie moet één maand voor aanvang van het toernooi worden 

aangevraagd. 
c. De dispensatie moet één maand voor de loting worden aangevraagd. 

 
477. Welk orgaan binnen BNL kan dispensatie verlenen voor deelname aan de NK aan 

spelers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben? 
a. Het bondsbestuur. 
b. De LCW. 
c. Hier is geen dispensatie voor mogelijk. Buitenlanders kunnen niet aan de NK 

deelnemen. 
 

478. Bij welk orgaan binnen Badminton Nederland kan een toernooiorganisator een 
protest indienen tegen de beslissing van de referee? 
a. De LCW of de RCW. 
b. De SWO. 
c. Het bonds- of regiobestuur. 
 

479. Welk reglement is van toepassing bij afhandeling van overtredingen van het TR? 
a. Het Tuchtreglement. 
b. Het TR. 
c. Het AWR. 
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480. Mag een speler die zich terugtrekt uit een onderdeel van een Nederlands 
Kampioenschap, in andere onderdelen verder spelen? 
a. Dat is in alle gevallen toegestaan. 
b. Dat mag als dat in de Specifieke Bepalingen van het toernooi is toegestaan. 
c. Dat mag niet als dat in de Specifieke Bepalingen van het toernooi is verboden. 

 
481. In een teamtoernooi wordt een partij van speler A tegen speler B bij de stand 7-3 

voor speler A in de eerste game door deze speler opgegeven. Hoe wordt de partij 
gescoord? 
a. De niet uitgespeelde partij telt op geen enkele manier mee voor het resultaat van 

de betreffende teamwedstrijd. 
b. A – B: 0-21 0-21. 
c. A – B: 7-21 0-21. 

 
482. In een individueel toernooi wordt een partij in een poule van speler A tegen speler B 

bij de stand 7-3 voor speler A in de eerste game door deze speler opgegeven. Hoe 
wordt de partij gescoord? 
a. De niet uitgespeelde partij telt niet mee mee voor het resultaat van speler A in de 

poule. 
b. Alle partijen van speler A worden buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van 

de eindrangschikking van de poule. 
c. A – B: 7-21 0-21. 
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BIJLAGE: Algemene bepalingen  
 

483. Op de sluitingsdatum van de inschrijving is het toernooi nog niet volgeboekt. De 
toernooicommissie besluit de inschrijving nog enkele dagen door te laten lopen.  
Is dat toegestaan? 
a. Dat is niet toegestaan. 
b. Ja. 
c. Ja, na toestemming van de referee. 

 
484. De toernooicommissie hanteert de regel dat de verliezer van een partij de volgende 

partij op dezelfde baan moet tellen? 
a. Dat is niet toegestaan. 
b. Dat kan op grond van de Algemene bepalingen. 
c. Dat kan alleen als het in de Specifieke bepalingen van het toernooi is opgenomen. 

 
485. In de Specifieke bepalingen van een toernooi is opgenomen dat bij partijen in poules 

de kosten van de gebruikte shuttles gelijkelijk worden gedeeld tussen winnaar en 
verliezer van de partij. 
a. Een dergelijke bepaling is niet toegestaan. 
b. Een dergelijke bepaling mag op grond van de Algemene bepalingen. 
c. De verliezer moet altijd de eerste shuttle betalen. 

 

 
Uitvoeringsregeling Richtlijnen voor het organiseren van toernooien 
 

486. Welke NRB wordt gehanteerd voor inschrijving van een toernooi van het Master 
Circuit? 
a. De NRB per 1 januari. 
b. De NRB per 1 juli. 
c. De laatste NRB die is uitgekomen vóór de openingsdatum van inschrijving van het 

toernooi. 

 
487. Wat bepaalt de categorie waarin een speler in een mannendubbel in een toernooi 

moet inschrijven? 
a. Het aantal punten van de speler op de dubbelranglijst. 
b. Het aantal punten van de speler op de enkelranglijst. 
c. Het maximum van het aantal punten van de speler op de enkelranglijst, 

dubbelranglijst en gemengddubbelranglijst. 
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Uitvoeringsregeling Master Circuit 
 

488. In welke volgorde moeten inschrijvingen bij een toernooi van het Master Circuit 
worden verwerkt? 
a. In volgorde van binnenkomst. 
b. Inschrijvingen in de Master-klasse hebben voorrang boven inschrijvingen in andere 

klassen. 
c. Inschrijvingen van Badminton Academies en Scholen hebben voorrang, dan overige 

inschrijvingen in de Masterklasse, dan inschrijvingen in de resterende klassen. 

 
489. Volgens welk systeem moeten ME en VE van de Master-klasse worden gespeeld? 

a. Dat hangt af van het aantal inschrijvingen in het desbetreffende nummer. 
b. Volgens afvalsysteem. 
c. Volgens poule-afvalsysteem. 

 
490. Hoe gebeurt de plaatsing van de Master-onderdelen van een Master-toernooi? 

a. Door de toernooicommissie. 
b. Op basis van de desbetreffende geldende NRB. 
c. Door een speciale plaatsingscommissie vanuit Topsport. 

 
491. Een geaccepteerde deelnemer trekt zich na sluiting van de inschrijving terug. 

Hoe wordt hiermee omgegaan? 
a. De deelnemer krijgt automatisch een boete van € 50. 
b. De deelnemer kan een boete van € 50 worden opgelegd. 
c. De referee meldt in zijn rapport een overtreding van de Gedragscode voor Spelers, 

en de deelnemer krijgt een gele kaart in zijn kaartenoverzicht bijgeschreven. 

 
492. De verliezer van de finale ME van de Master-klasse in een Master-toernooi woont de 

prijsuitreiking niet bij. 
Hoe wordt hiermee omgegaan? 
a. De LCW kan besluiten het prijzengeld van de speler geheel of gedeeltelijk in te 

houden. 
b. De referee meldt in zijn rapport een overtreding, en deze wordt overeenkomstig 

het Tuchtreglement afgehandeld. 
c. De referee meldt in zijn rapport een overtreding van de Gedragscode voor Spelers, 

en de deelnemer krijgt een gele kaart in zijn kaartenoverzicht bijgeschreven. 

 
493. Mag een speler die zich terugtrekt uit een onderdeel van een Master toernooi, in 

andere onderdelen verder spelen? 
a. Dat is in alle gevallen toegestaan. 
b. Dat mag niet als dat in de Uitvoeringsregeling Master Circuit is verboden. 
c. Dat mag niet als de toernooiorganisator dat in de Specifieke Bepalingen van het 

toernooi heeft verboden. 
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Uitvoeringsregeling Junior Master Circuit 

 
494. In welke volgorde moeten inschrijvingen bij een toernooi van het Junior Master 

Circuit worden verwerkt? 
a. In volgorde van binnenkomst. 
b. Inschrijvingen in de Junior Master-klassen hebben voorrang boven inschrijvingen in 

andere klassen. 
c. Inschrijvingen van Badminton Academies en Scholen, die verplicht aan een toernooi 

meedoen, hebben voorrang, dan de overige inschrijvingen in de Junior 
Masterklassen, dan inschrijvingen in de resterende klassen. 

 
495. Volgens welk systeem moeten ME en VE van de Junior Master-klassen worden 

gespeeld? 
a. Dat hangt af van het aantal inschrijvingen in het desbetreffende nummer. 
b. Volgens afvalsysteem. 
c. Volgens poule-afvalsysteem. 

 
496. Hoe gebeurt de plaatsing van de Junior Master-onderdelen? 

a. Door de toernooicommissie. 
b. Op basis van de tussenstand in het Junior Master Circuit in het desbetreffende 

onderdeel. 
c. Op basis van de NJRB in het desbetreffende onderdeel, geldend op de 

sluitingsdatum van de inschrijving. 

 
497. Een geaccepteerde deelnemer in een Junior-Master klasse trekt zich na sluiting van 

de inschrijving maar voor de loting terug. 
Hoe wordt hiermee omgegaan? 
a. Deelnemers zijn vrij zich terug te trekken. 
b. De referee meldt in zijn rapport een overtreding, en deze wordt overeenkomstig 

het Tuchtreglement afgehandeld. 
c. De referee meldt in zijn rapport een overtreding van de Gedragscode voor Spelers, 

en de deelnemer krijgt een gele kaart in zijn kaartenoverzicht bijgeschreven. 

 
498. De verliezer van de finale ME-17 in een Junior-Master toernooi woont de 

prijsuitreiking niet bij. 
Hoe wordt hiermee omgegaan? 
a. De LCW kan besluiten dat de deelnemer geen prijs ontvangt. 
b. De referee meldt in zijn rapport een overtreding, en deze wordt overeenkomstig 

het Tuchtreglement afgehandeld. 
c. De referee meldt in zijn rapport een overtreding van de Gedragscode voor Spelers, 

en de deelnemer krijgt een gele kaart in zijn kaartenoverzicht bijgeschreven. 
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499. Bij een Junior Master toernooi spelen sterke buitenlandse jeugdspelers mee. Kunnen 
deze worden geplaatst? 
a. Nee, want ze staan niet op de NJRB. 
b. Ja, als de LCW ze voorafgaand aan de loting heeft ingevoegd op de NJRB. 
c. Ja, als de plaatsingscommissie inzicht heeft in hun speelsterkte. 
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OPEN VRAGEN  
 

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

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

vermeld. 
 Antwoord: 

 
503. Noem eens 3 gegevens die in de Specifieke bepalingen moeten worden opgenomen. 
 Antwoord: 

 
504. Noem 3 kampioenschappen die door de LCW worden georganiseerd. 
 Antwoord: 

 
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? 

 Antwoord: 

 
506. Noem eens 3 soorten wedstrijdsystemen. 
 Antwoord: 

 
507.  Noem 3 zaken die in het refereerapport moeten worden gemeld. 
 Antwoord: 

 
508.  Hoe moeten inschrijvingen zonder partner in het dubbelspel worden afgehandeld? 
 Antwoord: 

 
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? 

 Antwoord: 

 
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? 

 Antwoord: 
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