NATIONAL DEPARTMENT of REFEREES

VERGADERING nr 4 – NDR – 3 Dec 2020 – via ZOOM
Aanwezig:

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

Verwelkoming door Patrick Flament, voorzitter, hij bedankt de leden voor hun aanwezigheid.

1.

SITUATIE COVID-19 EN COMPETIE
Wachten op GO van de autoriteiten.
Hoe gaat competitie verder?
TDW wil op 12/13 dec starten, in het vooruitzicht van Europese wedstrijden.
TDM 1 en 2 hopen op WE 9 jan, alternatief Februari 2021 (huidige situatie)
Nog geen info over kalender
Beschikbaarheden scheidsrechters : OK
3PO niet meer voor dit seizoen in TDM1, Project PBL on hold.
-

Clubs vrezen financieel probleem.
3PO in TDM1 is volgende seizoen wel nodig in functie van eventuele overstap naar
PBL
Oplossing is discussie tussen voorzitters van de verschillende Liga’s (AWBB, BVL en
PBL)

De stijgers naar PBL van de laatste jaren hebben tot nu toe weinig ervaring opgedaan in PBL
(voornamelijk vriendenwedstrijden).
-

Is terugkeren naar TDM om daar wedstrijden 2PO wedstrijden te fluiten optie?
vandaag 2PO en morgen dan weer 3PO fluiten is dat goede manier van werken?
Terug naar 2PO is volgens ons achteruitgaan.

Bij aanduidingen refs rekening houden met afstand, om onkosten te beperken.
Wat met competitie volgende seizoen

2.

DATUM ZOOM-CLINIC

Voorstel is DONDERDAG 17 december 2020 om 20u

Refs en observers
JJ stuurt onderwerp en link naar Cor dewelke uitnodiging verstuurd samen met link.
3.

TAFELOFFICIELEN
-

4.

Problemen in sommige provincies.
Mail naar TDM refs met de vraag of ze tafel willen doen in PBL.

FIBA - DAMES
FIBA wil de damesarbitrage promoten en vragen om een vrouw voor te dragen
Voorwaarden:
Minstens 2 jaar gefloten hebben in TDW1
Max 35 jaar oud
Slagen voor de theoretische en fysieke test
Potentieel met goede prestaties
In ieder geval moet volgend jaar eerst een FIBA-stage worden gevolgd en moet er 3POmekaniek aangeleerd worden.
Het eerste Europese kampioenschap waaraan ze kan deelnemen, is een Europees
Jeugdkampioenschap in 2022.
Damesproject: 6/7 dames hebben intensief deelgenomen aan ons landelijke project.
Gezien het feit dat de TDW1-competitie beperkt is in 2020 (na het einde van de competitie), is het
moeilijk om 1 of 2 kandidaten op internationaal niveau voor te dragen voor de volgende FIBAscheidsrechterslicentie 2021-2023.
Het is duidelijk dat we een absolute inspanning moeten leveren om onze vrouwelijke scheidsrechters
nog beter te volgen en op te leiden, zodat we een eerste FIBA-kandidate kunnen voorstellen voor
FIBA GOL 2023-2025.
Daarom moeten we ons richten op rekrutering, specifieke opleidingsactiviteiten en vooral kansen
bieden op een hoger niveau.
We zullen zoveel mogelijk vrouwelijke scheidsrechters inzetten die regionaal en nationaal actief zijn,
potentieel hebben, ambitie hebben en goed presteren in TDW1 competitie.

5.
-

ALLERLEI
Het voorstel van Frank Di Paolo wordt afgewezen
X-Mas-tornooi in Kortrijk gaat niet door.
Patrick maakt nota aan BB ivm attest scheidsrechters

Einde 21u40
Volgende vergadering: op donderdag 7 januari 2021 om 20u00
Cor Van Echelpoel
Secretaris

Patrick Flament
Voorzitter

