NATIONAL DEPARTMENT of REFEREES

Vergadering n° 3 – NDR – 27 november 2019 – Vilvoorde
Aanwezig :

Andreu Jaime - Coppens Kurt, - Flament Patrick - Fels Kris - Monsieur
Olivier - Van den Bosch Frank - Van Echelpoel Cor - Van
Kerkhoven Philippe

Verontschuldigd: Jacobs Johnny,

1. GOEDKEURING VERSLAG N° 2 VAN 10 OCTOBER 2019
Unaniem goedgekeurd
2. OVERZICHT COACHINGS – TEAMRAPPORTEN – BESCHIKBAARHEID
OBSERVERS.
a. Frank Van den Bosch overloopt coachings
Coachings in TDW1 worden geapprecieerd
b. Beschikbaarheid observers
Over het algemeen positief.
AWBB slechts 4 evaluatoren – optie meer evaluatoren – suggesties?
Frank zal personen aanspreken.
c. Team rapporten
-TDM1: geen rapporten omdat er volgens hen niks mee gedaan wordt
-TDM2: verschillende ploegen sturen elke week een rapport
-TDW1: Castors – SKW -Kangoeroes – Giants elke week een rapport, andere
ploegen weinig reactie.

3. RANKING
Tussentijdse stijgers en dalers worden besproken, na discussie worden enkele
aanpassingen gedaan.
Refs die naar TDM1 gaan krijgen coaching vanaf de eerste wedstrijd
Discussie over nieuwe refs in TDM2
3 AWBB en 3 BVL : zullen gevolgd worden in TDM2 vanaf januari 2020
Nieuwe Crewchiefs. TDM1 – TDW1
3 refs die naar het X-Mastornooi gaan zullen als crewchief getest worden.
Voorstel : een groep maken van refs die de topwedstrijden in TDW1 fluiten.
Een ref die geen inzet vertoont in TDW1 is niet waard om in TDM1 te acteren

4. MEETING MET OBSERVERS.
Organiseren van bijeenkomst op zaterdag 1 februari 2020 om 10u
Sportkring BNP Fortis
Kruisbooglaan 22
1170 Watermaal-Bosvoorde
Verplichte aanwezigheid.
5. MENTORS PBL – geen nieuws
6. SYNERGIE PBL – zie punt 5
7. NIEUWE TAFELOFFICIËLEN
Tekort aan tafelofficiëlen
Voorgesteld persoon test laten doen op wedstrijd TDM2, waarbij Olivier Monsieur
aanwezig zal zijn (7 dec - Anderlecht – Hasselt)
Geertrui Feyaerts heeft bevestigd.
Andere kandidaten aanraden de cursus bij BVL te volgen in de loop van Jan – Feb
2020
8. 5 JANUARI 2020 CLINIC PIBO TONGEREN met Jose Maria BUCETA.
programma : Communicatie met coach / met collega – Lichaamstaal - …
Details volgen (Johnny Jacobs)
Kurt Coppens bezorgt info over stagiaires

9. REALISATIE VAN HET BELEIDSPLAN EN AANPASSINGEN
Kris Fels doet uitleg
- Wanneer we iets beloven moeten we dat ook uitvoeren
- Evalueren wat we beloofd hebben en wat we gedaan hebben
- X-Mas tournament aanwenden om enkele beloftes na te komen (gedeeltelijk) bv
Potentials
- Evaluaties : het tekort aan evaluatoren speelt ons parten.
- Iedereen op zijn niveau kijken wat er moet gebeuren om te voldoen aan de beloftes.

10. BUDGET 2020
Iedereen voorziet wat hij nodig heeft voor zijn plannen
11. VARIA
1. Clinic voorzien voor de tafelofficiëlen vóór de competitie, zodat nieuwigheden
kunnen meegegeven worden.
Eventueel nieuwe documenten doorsturen
Aan de clubs vragen om te mogen beschikken over de handleiding van de
elektronische apparatuur (chrono – 24sec -score) zodat de tafelofficiëlen overal
kunnen ingezet worden met kennis van de apparatuur.
Vragen via PBL – Tom Van De Keere
Voorstel om vaste groepen van tafelofficiëlen te maken
2. Aanduidingen CEWL
3 wedstrijden december zijn aangeduid
3. Er ontstaat een gesprek over de aanduiding van refs naar X-Mas tornooi (FIBA)
- wie bepaalt wie gaat?
- men is akkoord dat we zeker iemand zouden moeten sturen.

Volgende vergadering: 22 JANUARI 2020 om 19u30 EuroVolleyCenter Vilvoorde

Van Echelpoel Cor
Secretaris

Patrick Flament
voorzitter

