NATIONAL DEPARTMENT of REFEREES

VERGADERING nr 4 – NDR – 13 februari 2020 – Vilvoorde
Aanwezig :

Coppens Kurt, - Flament Patrick - Fels Kris - Jacobs Johnny Monsieur Olivier - Van den Bosch Frank - Van
Kerkhoven Philippe

Verontschuldigd: Andreu Jaime - Van Echelpoel Cor

1.

VERTREK VAN JAIME ANDREU EN DE GEVOLGEN HIERVAN
Naar aanleiding van zijn 65e verjaardag heeft Jaime Andreu het besluit genomen om zijn
ontslag aan te bieden in alle functies. Een aantal redenen voor deze beslissing worden
besproken. Johnny Jacobs heeft reeds telefonisch contact gehad met Jaime Andreu.
Voor kleinere vormingsmomenten kunnen we nog op Jaime Andreu rekenen maar als
freelance. Een aantal problemen en mogelijke oplossingen worden besproken.

2.

DATUM ALGEMENE VERGADERING 2020-2021
De Algemene Vergadering voor de nationale scheidsrechters zal plaatsvinden op zaterdag
29 augustus 2020. (Indien de competitie start op 12 september dan zal de A.V.
plaatsvinden op 5 september 2020).

3.

SHIRT SCHEIDSRECHTERS EN TAFELOFFICIALS
We voorzien voor de nieuwe nationale scheidsrechters een grijs en een zwart
scheidsrechter shirt. Deze zullen uitgedeeld worden op de A.V. in augustus/september.
De ontwerplijn van Spalding stopt waardoor we niet meer dezelfde kunnen bijbestellen.
Voor de tafelofficials moet er ook een oplossing gevonden worden aangezien niet alle
officials hetzelfde shirt hebben.

4.

DOSSIER CASTORS BRAINE
De mail van Yvan Slangen werd besproken. “De leden en de instructors hebben de
wedstrijdbeelden bekeken en zijn unaniem van mening dat dit geen uitermate schitterende
prestatie was maar dat dit wel een neutrale arbitrage was.”
Dit zal door de Secretaris gecommuniceerd worden.

5.

AANDUIDINGEN EN KLASSEMENTEN
De problemen rond beschikbaarheid van sommige scheidsrechters werd besproken en de
moeilijkheid bij het aanduiden.
De aanduidingen voor maart werden besproken en kunnen verstuurd worden.
Frank Van den Bosch bespreekt de evaluaties die hebben plaatsgehad en overloopt met de
vergadering het klassement.

6.

BIJEENKOMST MET OBSERVERS
Er moet op het einde van het seizoen nog een meeting voorzien worden met de observers
(TDM1 & TDM2) om de ranking te overlopen.

7.

SAMENWERKING TUSSEN PBL – BASKETBALL BELGIUM
Het N.D.R. is vragende partij voor een samenwerking tussen PBL en Basketball Belgium.
Dit kan een win/win zijn voor beide partijen. Kris Fels vraagt een onderhoud aan met
RonnyDenis.

8.

DEBRIEFING CLINIC 5 JANUARI IN TONGEREN
Er volgt een korte nabespreking van de clinic. Inhoudelijk heel sterk.
Mooie opkomst van onze scheidsrechters.

9.

FORTHOMME Hervé – ENGELS Sébastien – VAN DEN BROECK Steve – DI
PAOLO Frank – VAN CLEVEN Yves
Forthomme Hervé : momenteel stagair in PBL maar fluit ook nog wedstrijden in
TDM1/TDW1
Engels Sebastien : Frank stelt voor om hem te vragen voor TDM1.
Van den Broeck Steve : verlof tot einde seizoen.
Di Paolo Frank : momenteel inactief.
Van Cleven Yves : Kurt gaat na wat zijn plannen zijn.

10.

VOORSTEL OLIVIER MONSIEUR: EEN APART KLASSEMENT VOOR DE
DAMESCOMPETITIE
We aanhoren het voorstel van Olivier Monsieur. Kris Fels stelt voor om een project te
maken voor dames die stage doen op het Summercamp en die mogelijks kunnen
ingeschakeld worden in TDW1. Uiteraard moeten deze dames minstens in de hoogste
regionale reeks actief zijn. Dit moet binnen de betreffende vleugels besproken worden.
Olivier Monsieur zal een lijst opstellen van de dames binnen AWBB en Kurt Coppens
voor BVL.

11.

BEKERFINALE IN TDW1
Voorstellen voor de aanduiding werden besproken. Er zullen 3 scheidsrechters voorzien
worden. Kurt Coppens maakt een voorstel op.
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12.

De vergadering is vragende partij om de aanduidingen te voorzien door de nationale
convocateur.
13.

DE FINAL FOUR VAN DE CEWL-CUP IN MECHELEN
28-29 maart 2020
Patrick Flament heeft contact gehad met de organisatie. Op dit ogenblik is nog niet alles
duidelijk maar mogelijks kunnen wij 4 scheidsrechters afvaardigden voor deze
wedstrijden. We wachten de informatie af.

14.

VARIA
-

Bekerwedstrijd/competitiewedstrijd voor komend weekend.

-

Johnny Jacobs : op 26 februari is er de wedstrijd in Europese damescompetitie Castors –
Praag. Vrouwelijke scheidsrechters zijn uitgenodigd om deze wedstrijd te volgen

Verslaggever : Kurt Coppens
Volgende vergadering op uitnodiging

Cor Van Echelpoel
Secretaris

Patrick Flament
Voorzitter

