
 

 

  NATIONAL DEPARTMENT of REFEREES 

 

 

 

VERGADERING no 2 – NDR - 10 oktober 2019 – Vilvoorde 

 

Aanwezig :           Coppens Kurt, - Flament Patrick, - Fels Kris, - Jacobs Johnny, Monsieur                                                    

Olivier - Van den Bosch Frank, - Van Echelpoel Cor, - Van                                                      

Kerkhoven Philippe 

Verontschuldigd:   Andreu Jaime 

 

1. Goedkeuring verslag nr 1 van 10 aug 2019 

Unaniem goedgekeurd 

2. Resit Neder-over-Heembeek 

 

a. 1 ref niet geslaagd. 
b. Wachten op zijn voorstel I.v.m. data. Test gaat door in Antwerpen 
c. Gaat door op 30 oktober om 20u in Sporthal van Guco in Lier 

 

3. Overzicht rapporten en coachings 

 

a. Tot vandaag TDM 1 : 4    /   TDM 2 : 7       /   TDW1 : 4 
b. Coachings in TDW worden erg gewaardeerd. 
c. TDM1  

Een aantal coaches hebben nog geen enkel of maar 1 rapport gemaakt. 

Marc Hesters is koploper met verschillende coachings en rapporten. 

Luc Verheyen inactief wegens persoonlijke redenen    

d. TDM 2 

Hier zijn verschillende coaches niet beschikbaar 

    

4.   Rapporten van Clubs  

 

a. Respons is ondermaats 
b. TDW 1 

SKW en Castors Braine  elke week een rapport 

A. Giants: 3  



Kangoeroes:  de laatste 2 wedstrijden 

Lummen :af en toe 

De andere clubs: nihil 
c. TDM 

Hier ook heel weinig respons. 

Te veel clubs die niets insturen. 
d. Kunnen we aan de hand van deze rapporten en de opmerkingen van de 

coaches en na het bekijken van de video’s eventueel een rapport opmaken 

(zonder punten)? Maar om werkpunten aan te brengen bij de scheidsrechters. 

 

5. Aanduidingen tafelofficials 

 

a. Vraag van Castors Braine om neutrale tafel: negatief – te weinig officials 

beschikbaar. 

b. Geert Hulpia :  kan niet fungeren in TDM EN TDW, wel in PBL 
c. Voor Europese clubwedstrijden zijn niet noodzakelijk Fiba-certified mensen 

nodig. Enkel voor Interlands is dit een verplichting. 

d. Clubs aanschrijven voor eventuele kandidaten om te fungeren in PBL 

    

6. Kledij scheidsrechters. 

 

a. Casual chique (met of zonder das), laten refs vrij om deftige kledij te dragen     
 

7. VARIA   

 

a. Aanduidingen BVB 

- Mail Ronny Denis 

- Mail Jaime Andreu 

- Kurt Coppens maakt nieuw voorstel rekening houdend met de mails en de op 

de vergadering gemaakte opmerkingen.  

- Opm : 19/10 kan eventueel nog een probleem worden, wanneer er nog een 

wedstrijd bijkomt. 

Crew Chief :   PBL ref 

Ref 1          :   TDM1 CC 

Ref 2          :   TDM niet CC 

- De vergadering wenst op te merken dat een Veto stellen not done is, overleg 

en compromissen is de enige oplossing. 

  

b.  X_Mas tournament op 27 – 28 – 29 december 

- De lijst van de mogelijke deelnemers wordt gemaakt 

- Keuzes worden zo gemaakt dat de refs toch een aantal  evaluaties    

(wedstrijden) krijgen. 

- Proberen om potentials een clinic te laten bijwonen (Johnny Jacobs) 

- Observers? 

- Kandidaten aanschrijven en bevestigen voor 25 oktober. 
  



c. Tafelofficials 

- Problemen in Antwerpen en Vlaams-Brabant 

- Op dit moment 3 kandidaten die zich spontaan hebben aangemeld, (deze 

personen niet zomaar aanduiden maar eerst evalueren of opleiden) 

- Tafelofficials doen geen twee Europese wedstrijden in de zelfde zaal na 

elkaar. 

- Cursussen organiseren in verschillende regio’s 
 

d. Tijdens het weekend van 4 jan 2020 is er een PBL Clinic voor scheidsrechters 

en commissarissen. 

Op 5 jan 2020 trachten we spreker JOSE MARIA BUCETA uit te nodigen om 

te spreken over psychologie, het mentale en communicatie. (Johnny Jacobs 

legt contacten) 

Plaats nog te bepalen.   

Refs nu al aanschrijven en vragen datum vrij te houden 
      

8.  Volgende vergadering: 27 november 2019 om 19u30 EuroVolleyCenter Vilvoord 

 lokaal 138 
 

 

 

 

 

 

Van Echelpoel Cor     Patrick Flament 

Secretaris      voorzitter 

 

  

 


