NATIONAL DEPARTMENT of REFEREES

VERGADERING nr 1 – NDR – 24 JULI 2020 – via ZOOM
Aanwezig :

Flament Patrick - Jacobs Johnny - Monsieur Olivier - Van den Bosch Frank
- Van Echelpoel Cor - Van Kerkhoven Philippe

Uitgenodigd:

Fels Kris

Verontschuldigd: Coppens Kurt
Verwelkoming door Patrick Flament, voorzitter, hij bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

1.

SITUATIE NDR
Gelukwensen aan Kris Fels voor zijn (tijdelijke) nieuwe functie als voorzitter ai van
Basketbal Vlaanderen. Hij zal elke vergadering op uitnodiging bijwonen.

2.

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING van de NATIONALE
SCHEIDSRECHTERS – DESTELBERGEN
Ten gevolge de situatie wegens COVID-19 wordt de oorspronkelijk geplande vergadering
van 29 augustus uitgesteld.
De nieuwe datum (in september) wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Agenda nog te bevestigen.
Johnny Jacobs : spelregels -aanpassingen
wijzigingen voor tafelofficiëlen en hun verantwoordelijkheden.
eventueel webinars vanaf augustus
Opmerking van Patrick Flament : het zou wenselijk zijn om minder theorie maar meer
video’s met praktijkvoorbeelden te hebben
Johnny Jacobs bezorgt voorstel theorie voor 20 augustus
Voorstel Frank Van den Bosch : werken in 2 groepen – coronaproof
9u15 – 10u45 G1
G2

fysieke test
theorie

10u45 – 11u00

PAUZE

11u00 – 12u30 G1
G2

theorie
fysieke test

3.

ARBITRAGE TIJDENS BEKERWEDSTRIJDEN
Voorbereiding Augustus
TDM 1 – TDM 1

3

TDM 1 – TDM 2

2 of 3 (Voorkeur 2)

- kostenbesparend
- overvloed aan wedstrijden die aangeduid moet worden door convocateuren
- mogelijk beperkt aantal beschikbare refs.)
TDM 2 – TDM 1

2

TDM 2 – TDM 2

2

Poulefase met PBL vanaf november
TDM – PBL

3 refs

PBL – TDM

3 refs

Financiele regeling voor thuisspelende TDM ploeg wordt nog besproken

4.

DAMESARBITRAGE
Johnny Jacobs overloopt kort de FIBA webinars die de dames (7) doorlopen.
voorstel : Enkele landelijke dames mee inplementeren in wedstrijden in TDW 1. Voor
BVL zal zeker 1 landelijke dame deelnemen aan dit project. AWBB gaat enkele namen
doorgeven om in te brengen in het aanduidingssysteem.

5.

BASKETBALL BELGIUM – PBL
- Akkoord i.v.m. arbitrage
- Refs PBL in TDM1 – jongere begeleiden – rapport

6.

CONVOCATIES
Kurt Coppens zal zo snel mogelijk de convocaties doen, (na oplossing ivm werk)
Voorlopig doet Toon De Lange de convocaties.
Secretaris zal alle scheidsrechters via mail informeren.

7.

TAFELOFFICIALS
Clinic in Brussel op 12 sep 2020 van 9u tot 13u. Patrick Flament reserveert locatie.
Secretaris stelt mail op.
- verbeteren niveau
- iedere TO zou alle taken aan de wedstrijdtafel moeten kennen en kunnen

Opmerking van Olivier Monsieur: er zijn regio’s waar het ontbreken van TO een probleem
kan worden. TDM scheidsrechter kunnen, indien beschikbaar, worden opgeleid om tafel te
doen in PBL? De vraag zal gesteld worden op de eerstvolgende Statutaire Vergadering
Bij bekerwedstijden TDM - PBL - TO voorzien
Bij vriendenwedstrijden TDM – PBL – geen aanduiding TO - leden van de bezochte ploeg
en eventueel leden van de bezoekers, verantwoordelijk voor de tafel.
8.

OBSERVERS
Frank Van den Bosch bezorgt lijst
-

9.

Begin seizoen – coachings vooral in TDM 1. Vanaf Dec/Jan gerichte controles
In TDM 2 zal vanaf start competitie gewoon geëvalueerd worden.
PBL? – gemiddeld 3 per weekend actief in TDM
Afspraken nog te fine tunen met Ronny Dennis

VOLGENDE VERGADERING
DONDERDAG 20 AUGUSTUS 19u30 VIA ZOOM

Cor Van Echelpoel
Secretaris

Patrick Flament
Voorzitter

