
 

 

NATIONAL DEPARTMENT of REFEREES 

 

 

VERGADERING  nr 6 – NDR – 1 juni ‘21 – via ZOOM 

 

Aanwezig: Coppens Kurt – Flament Patrick - Jacobs Johnny - Monsieur Olivier - Van 

den Bosch Frank - Van Echelpoel Cor - Van Kerkhoven Philippe 

 

Verwelkoming door Patrick Flament, voorzitter. 

 NDR kreeg meerdere opmerkingen over het mini tornooi in Kortrijk met de Belgian Cats. 

- wie is verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijden? 

- Sommige dagen GEEN digitaal wedstrijdblad en geen huidig gebruikt manueel 

wedstrijdblad, aangepast aan de actuele FIBA regels beschikbaar..  

- Een vraag naar het opstellen van meer dan 12 speelster, met steun van hogerhand. 

(tijdens een tornooi volgens de FIBA regels ??) 

- Aangekondigde COVID testen verplicht bij binnenkomst niet gezien! 

- Ontvangst van sommige scheidsrechters, ondanks aangekondigd geen snack. 

-  

NDR hoopt dat de volgende wedstrijden van de Belgian Cats in Kortrijk (Griekenland) de 

organisatie krijgt die op dit niveau vereist is. 

 

1. ALGEMENE VERGADERING 

- Zaterdag 28 augustus 2021 om 9u in Sporthal Steenberg te Erpe Mere (te bevestigen) 

- Deel 1 : Clinic TDM1(3PO) – Fysieke testen TDM2 

- Deel 2 : Clinic TDM2(2PO) – Fysieke testen TDM1 

- Johnny Jacobs is verantwoordelijk voor de Clinics. 

- Overzicht fysieke testen: 

 -45  heren  10 min  dames  9 min 

 +45 heren   9 min  dames  8 min  

Herkansingen Neder-over-Heembeek : datum TBD 

- Een tweede fysieke test wordt voorzien in de loop van Jan/Feb 2022 

- Voor de start van de Play Offs zullen refs ook een fysieke test afleggen 

- Refs die stijgen : TDM2 – TDM1   en TDM1 – PBL moeten 10 min lopen 

 

2. MEETING MET EVALUATOREN 

- VERPLICHTE AANWEZIGHEID (niet aanwezig geen evaluatieopdrachten) 

- 1e of 2e weekend van oktober 2021 

 

3. OVERLEG NDR (BB) EN PBL 

- Overleg ivm PBL refs in TDM1 

- positieve evolutie 



-  EML wedstrijden en wedstrijden in kader van BNXT League zullen invloed hebben op 

mogelijke aanduidingen van PBL refs. 

- goede coördinatie van aanduiders is belangrijk. 

 

4. FIBA INSTRUCTOR JOHNNY JACOBS 

- Gezien de drukke agenda van Johnny Jacobs, wordt de vraag gesteld om een alternatief 

te zoeken (Internationale ref,…) om clinics te geven wanneer Johnny Jacobs niet 

beschikbaar is, om te vermijden dat de agenda moet aangepast worden in laatste 

instantie. 

   

5. RONDVRAAG 

- Johnny Jacobs richt vraag aan FIBA om Kirsten Poffé deel te laten nemen aan een 

FIBA stage ondanks afwezigheid van vereiste FIBA licentie (groen of wit). 

- Medische fiche: er is een verschil in aanpak van de medische fiche in AWBB en BVl 

- Wat met rapporten van de tafelcommissarissen – wordt rekening mee gehouden 

- Frank Van den Bosch en Kurt Coppens maken lijst op van refs TDM1 en TDM2, zo 

snel mogelijk te bespreken. 

- Mail naar sporthal in NOH, ivm organisatie herkansingen fysieke testen. (Frank Van 

den Bosch) 

  

 

 

Einde 21u20 

 

Volgende vergadering: 16 augustus om 19u30 via Zoom 

 

 

Cor Van Echelpoel       Patrick Flament 

     Secretaris              Voorzitter   

 


