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Berchem – Antwerpen 3/12/17 

 

 

 

Badminton Vlaanderen is op zoek naar nieuwe referees. 

 

 

 

WFC Badminton Vlaanderen organiseert in het seizoen 2018-2019 een vernieuwde opleiding tot referee. 

Tijdens deze opleiding komen zowel het theoretisch als het praktisch gedeelte aan bod. 

We bieden op jouw profiel een gerichte opleiding aan, waarbij ervaring delen centraal staat! 

Heb jij interesse of ken je iemand die referee wil worden? 
 

Je vindt meer informatie over de opleiding, de planning en de begeleiding in de bijgevoegde infofolder. 

 
 

Samen met Sport Vlaanderen streeft Badminton Vlaanderen naar kwaliteit in de sport. Een van de belangrijke 

parameters is een gedegen opleiding voor officials en een hoge participatie van actieve officials over het hele 

sportlandschap. Info over het nieuwe sportdecreet wijst uit dat aantallen en een hoge activiteitsgraad meer 

dan ooit belangrijk worden voor de beoordeling van de sport. De opleiding referee 2018-2019 sluit hier dan ook 

mooi bij aan. 

 

Wedstrijdfunctionarissencommissie Badminton Vlaanderen (WFC BV) 

Opleiding referee 2018-2019 

 

Badminton Vlaanderen is op zoek naar meer referees. 

De referee heeft een belangrijke functie binnen Badminton Vlaanderen. 

Voor je club ben je een bron van informatie op het vlak van spelregels en reglementen bij wedstrijden, 

tornooien en competities. 

De opleiding tot referee is de verantwoordelijkheid van de WFC Badminton Vlaanderen. 

 

De opleiding bestaat uit een gedeelte theorie, een gedeelte praktijk en een examenmoment. 

De kostprijs van de opleiding bedraagt 50,00 € per kandidaat. 

 

Inschrijven:  

Stuur je gegevens naam, adres, e-mailadres, lidnummer en club naar info@badmintonvlaanderen.be tegen 

ten laatste 15 januari 2018. 

Om het juiste profiel van elke kandidaat te kunnen opstellen, willen we je tevens vragen naar je motivatie om 

de opleiding referee te starten en naar je eventuele ervaring als umpire, wedstrijdleider of organisator van 

tornooien. 

mailto:info@badmintonvlaanderen.be
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INFOFOLDER 

 

De opleiding loopt van februari 2018 tot april 2019, met volgende opdrachten. 

 

1. Theoretische opleiding (februari – mei 2018)  

Voorafgaand aan lesdag 1 downloadt elke kandidaat de reglementen  

C100 – C200 – C260 – C270 – C800  

Elke kandidaat zorgt dat hij/zij de meest recente versie en licentie van de tornooiplanner software heeft. 

De exacte planning van de theoretische opleiding bestaat uit vier lesdagen, de data worden bepaald na 

het afsluiten van de inschrijvingstermijn i.s.m. de kandidaten. 

 

2. Praktische opleiding (oktober 2018 – januari 2019) 

Ieder kandidaat krijgt een mentor toegewezen die zal begeleiden tijdens de praktische opleiding. 

Tornooi 1:  Kijkstage: kandidaat staat de mentor bij als deputy referee 

Tornooi 2:  Doestage: kandidaat treedt op als referee met de mentor als deputy referee 

 

3. Examen: 

Als examen doet de kandidaat een tornooi als referee. Onder toezicht en opvolging van 2 examinators 

 

4. Beoordeling 

Permanente evaluatie door de werkgroep referees. 

 

5. Verplichtingen referees volgens beleidsnota: 

Wie referee is geworden in het seizoen 2018-2019 kan vanaf najaar 2019 actief referee zijn.  

Dit betekent dat hij/zij optreedt op minimum drie verschillende tornooien per kalenderjaar. 

Een referee treedt altijd op in de officiële kledij: zwarte broek, zwarte schoenen, zwarte kousen, rode polo 

en rode vest. 

De rode polo en vest worden aangeleverd door Badminton Vlaanderen. 

 

 

 

 

Mercedes Van den Eynde 

Verantwoordelijke competitieve aspecten 

T +32 3 287 83 86  
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