NATIONAL DEPARTMENT of REFEREES

VERGADERING nr. 5 – NDR – 31 maart ‘21 – 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 wenst Kris Fels geluk met zijn verkiezing als voorzitter van Basketbal Vlaanderen.
Kris Fels bedankt de voorzitter voor zijn gelukwensen. Hij vertelt dat Cor Van Echelpoel
verkozen is als bestuurder van Basketbal Vlaanderen. Hij zal verantwoordelijk zijn voor
arbitrage in Basketbal Vlaanderen. Hij neem in NDR de plaats over van Kris Fels.
De contacten PBL/Beneliga blijven bij Kris Fels en Patrick Flament.

1.

TDM 1
- 2 of 3 refs volgend seizoen: NDR wil de mechaniek met 3 voortzetten om de standaard
van FIBA te volgen en voor de internationale toekomst van nieuwe jonge
scheidsrechters.
- Refs die niet slagen in fysieke testen worden niet aangeduid in de nationale reeksen
(TDM 1 & 2 en TDW1).
- Er is noodzaak tot samenwerking met PBL (crewchief) om kwaliteit te verhogen.
- TDM1 crewchief heeft meestal nog niet de maturiteit (crewchief PBL met TDM
crewchief om hen op te leiden)
- Als opleider is Johnny Jacobs op dit moment allen, dringend laten omringen door
ervaren (FIBA) refs.
-

2.

DIGITAAL SCORESHEET IN TDM
- Er zijn nog problemen op te lossen.
- Ervaren ICTers zoeken naar oplossingen
- AWBB en BVl samen 1 systeem (FIBA?) of elk een verschillend?
- Beslissing op niveau Basketball Belgium

3.

TDW
- Waar vindt men de kalender : Site Basketball Belgium
- Aanduidingen doorgestuurd en op Dropbox
REFS Play-Offs
-

3PO voor ½ finale en finale (start 15/4).

-

-

Lijst van mogelijke refs voorgesteld.
Alle wedstrijden “on live stream.”
Refs sturen clips door ter evaluatie
Keuze van refs (van 18 naar 9)
o Op basis van videobeelden
o Vaste crews
Kurt maakt voorstel
Korte pre-meeting play-offs (10 apr 10u) Johnny Jacobs voorziet link.

4.

MAIL HERVE FORTHOMME
- Frank van den Bosch maakt samenvatting van evaluatie.
- Via mail aan Departement Arbitrage AWBB versturen door secretaris.

5.

PBL COMMISSARISSEN
- De voorzitter van Basketball Belgium vraagt het NDR om commentaar op het
ontvangen document alvorens een reactie van RVB
- Wie doet er controle op de commissaris.
- Criteria is te eng:
o Bvb : bewezen ervaring hebben

6.

RONDVRAAG
- Refs die tafelofficials willen zijn missen ervaring
- Probleem in sommige zalen PBL met het dragen van mondmasker
- Een jaarplanning opmaken
o Alle geledingen maken hun plan op zodat we komen tot een globale planning
NDR
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