NATIONAL DEPARTMENT of REFEREES

VERGADERING nr 5 – NDR – 28 mei 2020 – via ZOOM
Aanwezig :

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

Verwelkoming door Patrick Flament, voorzitter, hij bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

1.

DATUM ALGEMENE VERGADERING 2020-2021
De Algemene Vergadering voor de nationale scheidsrechters zal plaatsvinden op zaterdag
29 augustus 2020 (indien de coronamaatregelen het toelaten) sporthal Bergenmeers in
Destelbergen is optie.
Secretaris zal asap “save the date” versturen.

2.

STIJGERS NAAR PBL
4 refs stijgen naar PBL vanuit TDM1
- Hervé Forthomme met contract
- Thomas De Vliegher, Quincy Dom en Joachim Kiisigha met stagecontract? (mogelijk)
Er zal een evaluatie zijn rond nieuwjaar.
Probleem : PBL heeft slechts 4 wedstrijden per weekend (12 refs)

3.

LANDELIJK / REGIONAL - STIJGERS
7 stijgers : BVl : 4

AWBB : 3

Wachten op de namen (gegevens) vanuit de verschillende liga’s.
Wanneer bekend een verwelkoming versturen en een “save the date” voor de Algemene
Vergadering op 29 aug 2020

4.

COMPETITIE TDM2
In TDM2 werden twee reeksen gevormd, Reeks A volledig AWBB, reeks B volledig BVl
(sitiuatie gekend op 28 mei 2020)
Op 2 juni is er een akkoord tussen de liga’s om de reeksen te vormen zoals voorheen
(Nationaal). Onze discussie betreffende de reeksen is zo voorbijgestreefd.

5.

DALERS TDM
Bij het beëindigen van de competitie stonden Andy De Kuyper en Yves Van Cleven op
de laatste plaatsen en waren in principe de dalers naar landelijke.
NDR heeft beslist, gezien de COVID19 crisis dit seizoen geen dalers aan te duiden.
Beiden refs krijgen een bericht met de uitleg, maar ook om hen aan te sporen volgend
seizoen een tandje bij te steken, zodat ze niet terug op deze plaatsen terechtkomen.
Omdat we ervan overtuigd zijn dat er meer in hun mogelijkheden ligt.

6.

TDM1 – TDM2
Wie fluit waar? Of blijven we het systeem van voorbije sezieoen aanhouden?
Stagiaires PBL ook in TDM1 actief (ervaring opdoen)
Een aantal PBL-refs ook actief in TDM1
- Overeenkomst met Ronny Denis (PBL) te finaliseren.
- Welke vergoeding? Hoeveel refs?

7.

TAFELOFFICIALS
Een bijeenkomst organiseren voor tafelofficials, in aanwezigheid van commissarissen,
tevens een kennismaking met verantwoordelijke voor de opleiding (Olivier Monsieur) en
de aanduider (Philippe Van Kerkhoven), deze bijeenkomsten organiseren in Vlaanderen
en Wallonië.

8.

GEBRUIK EWB (elektronisch wedstrijdblad)
NDR vraagt zich af waarom er op TDM niveau nog geen gebruik gemaakt wordt van het
EWB. Blijkbaar stelt FIBA haar EWB beschikbaar, waarom er dan geen gebruik van
maken. O f wachten we op het moment dat elke Liga zijn eigen EWB ontwikkelt, die dan
niet compatibel zijn (BVl gebruikt haar EWB reeds)

9.

VOLGENDE VERGADERING OP UITNODIGING

Cor Van Echelpoel
Secretaris

Patrick Flament
Voorzitter

