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Opleiding Club Tornooileider (CTL) 2021 

Een degelijk opgeleide CTL is zeker geen overbodige 
luxe in de club.  Een club beschikt zelfs best over meer 
dan één gediplomeerde.  In elk geval zou elke club haar 
leden actief moeten aanzetten om deze opleiding te 
volgen.  Zonder degelijke tornooileiding, waardoor elke 
speler op een even rechtvaardige en rechtlijnige 
manier behandeld wordt, dreigt elk clubtornooi op 
termijn te verzanden in ontevredenheid en zelfs ruzie.  
Alleen een goede leiding kan dat voorkomen. 
Een arbiter is een absolute noodzaak in elke 
georganiseerde sport en elk spel. 

Waar? 
Afhankelijk van de inschrijvingen zal de commissie wedstrijdleiders een lokaal kiezen 
dat zo centraal mogelijk gelegen is om de afstanden voor de kandidaten zoveel mogelijk 
te beperken.  Als er voldoende inschrijvingen zijn, dan kunnen er zelfs meerdere lokalen 
verspreid over Vlaanderen gekozen worden. 

Zo heeft BC Haacht begin 2020 te kennen gegeven een 8-tal kandidaten te hebben.  De 
kans is dus groot dat er o.a. een cursus zal georganiseerd worden in Haacht naast de 
klassieke locaties. 

Wat? 
Nieuw is dat vanaf nu de opleiding CTL bestaat uit 2 modules : enerzijds arbitrage (een 
10-tal lessen) en anderzijds tornooiorganisatie (inclusief gebruik rekenprogramma ; een 
3-tal lessen).  Hierbij heeft men de mogelijkheid om slechts één van beide modules te 
volgen en enkel hiervoor een schriftelijk proef af te leggen.  Het is namelijk perfect 
mogelijk dat iemand enkel geïnteresseerd is het organiseren en het uitrekenen  van een 
tornooi maar niet in het arbitreren of omgekeerd.  Dit heeft ook als gevolg dat iedereen 
die in het verleden geslaagd was voor een van de twee proeven vanaf nu een vrijstelling 
op zak heeft en enkel moet herkansen op het andere gedeelte om de titel van CTL te 
behalen. 
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Wanneer? 
Pre-corona werd de opleiding gegeven van midden januari tot begin mei, gevolgd door 
een schriftelijke proef in de loop van de maand mei 2021. 

Afhankelijk van de situatie in januari 2021 zal er beslist worden of we iets later dan 
gewoonlijk starten met fysieke lessen (corona proof) of dat we deels of volledig gaan 
overstappen op afstandsonderwijs.  Laat je vooral niet afschrikken door dit laatste want 
2 leden van de commissie WL hebben hiermee de nodige ervaring en zullen er alles aan 
doen om dit voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. 

De lessen worden in principe ’s avonds gegeven van 19u30 tot 22u30. 

De formule en de juiste dagen zullen in de loop van de maand januari worden 
meegedeeld aan iedereen die zich heeft ingeschreven. 

Kosten? 
De kosten voor de volledige opleiding CTL bedragen € 50,00.  Als je enkel het gedeelte 
tornooiorganisatie wenst te volgen dan bedragen de kosten € 20.  Voor het gedeelte 
arbitrage is dat € 40. 
Inbegrepen in bovenstaande kosten zijn de lessen, de examens en de cursusboeken 
arbitrage, tornooiorganisatie en Messerbridge. 

De deelnemers aan het gedeelte arbitrage dienen in het bezit te zijn van het boekje 
‘internationale spelregels voor wedstrijdbridge 2017’.  Je kunt dit eventueel aankopen 
tijdens de eerste les. 

Inschrijven? 
Als je belangstelling hebt voor deze opleiding, meld je dan aan vóór 1 januari 2021 door 
een e-mail te sturen naar info@vbl.be .  Vermeld hierbij of je jezelf inschrijft voor de 
volledige cursus of enkel voor een bepaalde module. 
Als achteraf blijkt dat het lokaal en/of de data niet passen voor jou, dan kun je nog 
probleemloos afmelden. 
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