
 

 

NATIONAL DEPARTMENT of REFEREES 

 

 

VERGADERING nr 1 – NDR – 9 augustus ‘21 – Vilvoorde 

Aanwezig: Coppens Kurt – Flament Patrick - Monsieur Olivier - Van den Bosch 

Frank - Van Echelpoel Cor - Van Kerkhoven Philippe 

Verontschuldigd: Johnny Jacobs 

Uitgenodigd:  Ronny Denis (PBL) via teams van 20:00 tot 20:35 

 

1.  OVEREENKOMST MET PBL 

 

- BVB : 1/16 finale TDM thuisploeg  : geen commissaris en geen aangeduide 

tafelofficials 

Vanaf 1/8 finales zowel commissaris als tafelofficials 

- Afspraken aanduidingen 

PBL heeft per wedstrijddag 15 refs nodig, dat betekend dat er 5 vrij zijn, waarvan 

er 3 a 4 beschikbaar zijn. Deze kunnen door Kurt Coppens aangeduid worden. 

- Tijdens de periode dat er wedstrijden tegen Nederlandse ploegen worden 

gespeeld . zullen er 1 weekend op 2 geen PBL scheidsrechters beschikbaar zijn. 

Afhankelijk van het programma van de wedstrijden. 

 

DOEL: Jonge scheidsrechters naar een hoger niveau brengen en TDM crewchiefs 

opleiden. 

PBL scheidsrechters extra wedstrijden geven om ervaring op te doen. 

 

PBL scheidsrechters maken een rapport op over TDM refs 

 Ervaren Crew Chief : OK 

 Op wedstrijden van jonge PBL Crew Chief kan een observer aanwezig zijn. Hij 

zal een rapport op maken voor het departement. Verantwoordelijke Dep stuurt 

hiervan dan kopie naar PBL referee departement. Deze observer zal na de 

wedstrijd NIET in de kleedkamer bij de refs gaan. 

DISCUSSIE OVER VERGOEDINGEN 

 

Deze discussie wordt doorverwezen naar de verschillende RVB’s Omdat op niveau 

NDR geen tarieven kunnen worden bepaald. 

 

2. ORGANISATIE PRE_COMPETITIE CLINIC 

 

a. Gaat door in Mons, Rue de Laminoir (zaal van Mons Hainaut) 

b. Aankomst ten laatste om 9u30 

c. Te voorzien Koffie en koek 



d. Om 9u45  

i. Fysieke test TDM1 

ii. Clinic TDM2 - 2PO – IOT 

iii. Uitleg gebruik digitale wedstrijdbladen 

e.   Om 11u00 

i. Fysieke test TDM2 

ii. Clinic TDM1 - 3PO – IOT 

iii. Uitleg gebruik digitale wedstrijdbladen 

f. Om 13u00 Sandwich en drink 

g. Te voorzien rode kruis/medisch personeel 

 
3. CLINIC EVALUATOREN 

- Op 2 oktober voormiddag, zaal in Leuven moet nog bevestigd worden 
 

4. LIJST SCHEIDSRECHTERS 

- Werd overlopen 

- Scheidsrechters die in de beide liga’s (landelijke/regional) goede rapporten 

krijgen, vanaf januari in groep door NDR begeleiden en opleiden en laten proeven 

van TDM met een ervaren collega. 

-  

5.   COMMUNICATIE 

- Uitgaande mails steeds Voorzitter en secretaris in cc en indien nodig volledige 

groep NDR 

- Aanduidingen van scheidsrechters, evaluatoren en tafelofficials in Dropbox 

-  

6.  SCORESHEET 

- BVl gebruikt scoresheet BVL 

- AWBB gebruikt scoresheet AWBB 

o Uitleg op 28 aug voor scheidsrechters. 

▪ Wie VBl  ? 

▪     AWBB ? 

 

7. TRUITJES TAFELOFFICIALS 

Zijn in productie 

 

Einde vergadering 22u00 

Volgende vergadering op uitnodiging 

 

 

Cor Van Echelpoel       Patrick Flament 

     Secretaris              Voorzitter   

 


