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Opleiding Clubtornooileider (CTL) 2023 
Een degelijk opgeleide CTL is zeker geen overbodige luxe in een club. Een club beschikt zelfs 
best over meer dan één gediplomeerde CTL. In elk geval zou elke club haar leden actief 
moeten aanzetten om deze opleiding te volgen. Clubtornooileiders zorgen ervoor dat 
potentieel conflictuele situaties op een rechtvaardige, onpartijdige en reglementaire manier 
opgelost worden, wat veel ongenoegen vermijdt. Een arbiter is een absolute noodzaak in elke 
georganiseerde sport of 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. Mogelijks zal een deel van de lessen online gegeven worden. 
 
Wat? 
De opleiding CTL bestaat uit 2 modules: enerzijds arbitrage (een 10-tal lessen) en anderzijds 
tornooiorganisatie (inclusief gebruik rekenprogramma; een 4-tal lessen). Hierbij heeft men de 
mogelijkheid om slechts één module te volgen of beide. En ook om voor één module of voor 
beide examen af te leggen en een getuigschrift te halen. Het is ook zo dat iemand die ooit 
slaagde voor één module nog enkel moet slagen voor de andere om de titel van CTL te 
behalen. 
 
Wanneer? 
De lessen zullen waarschijnlijk doorgaan van maart tot juni 2023, deels online en deels in 
levende lijve vooral wat de oefeningen betreft, met een proef in september. De lessen worden 
’s avonds gegeven van 19u30 tot 22u30. De formule en de juiste dagen zullen tegen eind 
februari worden meegedeeld aan iedereen die zich heeft ingeschreven. 
 
Kosten? 
De volledige opleiding CTL kost 5 € per les: 20 € als je enkel het gedeelte tornooiorganisatie 
wenst te volgen, 50 € enkel voor het gedeelte arbitrage en, met een reductie, 60 € voor beide 
modules. Deze inschrijving dekt de lessen, de examens en de cursusboeken arbitrage, 
tornooiorganisatie en Messerbridge. De deelnemers aan het gedeelte arbitrage moeten in het 
bezit 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 februari 2023 door een 
e-mail te sturen naar info@vbl.be. Vermeld hierbij of je 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. 
 
Rik Vantilborgh, Voorzitter Commissie Wedstrijdleiders 


