
 

    

   NATIONAL DEPARTMENT of REFEREES 

 

 

Verslag van vergadering via ZOOM app 
NDR – AWBB-arbitrage en Basket Vlaanderen arbitrage  

van 7 oktober 2021 
 

Deelnemers:  
Voor NDR:  Olivier Monsieur, Philippe Van Kerkhoven en Frank Vandenbosch  
Voor de BVL:   Cor Van Echelpoel – Kurt Coppens  
Voor de AWBB:  Alain Geurten – Hervé Forthomme  
 
Inleiding:  
Alle deelnemers zijn blij met de organisatie van deze bijeenkomst tussen de 
verschillende "arbitrage" afdelingen van ons land  
 
NDR – BVL en AWBB-samenwerking op convocatieniveau  
Gezien het probleem met betrekking tot de aanduiding van scheidsrechters voor TDM1 
– TDM2 – TDW1 wedstrijden maar ook op het niveau van de AWBB en BVL, wordt een 
voorstel gedaan om de nationale en regionale wedstrijden waar mogelijk te groeperen 
om een TDM/TDW scheidsrechter en een landelijke scheidsrechter aan te duiden om 
de 2 wedstrijden te arbitreren.  
 
Bijvoorbeeld: 
: 
Huidige situatie:  

Landelijke ref Landelijke ref 27/11/21 19 uur 2e Landelijke 

TDM/TDW ref TDM/TDW ref 27/11/21 21 uur  TDM2 

 
Nieuwe bepaling 

TDM/TDW ref Landelijke ref 27/11/21 19 uur 2e Landelijke 

TDM/TDW ref Landelijke ref 27/11/21 21 uur TDM2 

 

Deze nieuwe bepaling is van toepassing voor de maanden november en december.  
Een samenvattende tabel wordt naar de arbitrageafdeling van de AWBB gestuurd.  
 
Promotie van vrouwelijke scheidsrechters:  
Als onderdeel van de promotie van vrouwelijke scheidsrechters komt uit de ronde tafel: 
- om de mogelijkheid te bestuderen om een rangschikking te maken uitsluitend 



voor vrouwelijke scheidsrechters in uitsluitend dameswedstrijden, zodat ze sneller 
TDW1 kunnen bereiken  

- dat als een vrouwelijke scheidsrechter regelmatig wedstrijden leidt in Régional 1, 
AWBB of 1e landelijke BVL, de betreffende liga groen licht kan geven om deze 
scheidsrechter in het lopende seizoen te integreren in TDW1.  
 
Toezending van opleidings- en coachingsverslagen aan regionale 
arbitrageafdelingen  
Er wordt een werkwijze afgesproken om de vormings- en coachingsverslagen van de 
landelijke scheidsrechters die arbitreren in nationale wedstrijden over te brengen.  
 
Vervolgdossier:  

Promotie van vrouwelijke scheidsrechters:  

- Er moet contact worden opgenomen met de FIBA-instructeur om het profiel en 

de voorwaarden voor het verkrijgen van de status van internationale 

scheidsrechter voor een vrouwelijke scheidsrechter te kennen 

- Wanneer is de volgende kans om een vrouwelijke internationale scheidsrechter 

voor te stellen? 

-  

Volgende bijeenkomst: donderdag 9 december via de zoom-app  

 Alain Geurten  Olivier Monsieur  Cor Van Echelpoel  
  AWBB   NCR    Basketbal Vlaanderen 
Département Arbitrage  Departement Scheidsrechters  
 


