
 

    

   NATIONAL DEPARTMENT of REFEREES 

 

 

Verslag van vergadering NDR nr 4 via ZOOM van 4 november 2021 
 

Aanwezig : Coppens Kurt, Johnny Jacobs, Monsieur Olivier, Van den Bosch Frank, 
Vandevoorde Philippe, Van Kerkhoven Philippe, Van Echelpoel Cor 

 
Verwelkoming door Olivier Monsieur, voorzitter: 
  

1.  MASTERPLAN 2021-2022  
- Uitgebreide uitleg door Philippe Vandevoorde 
- Masterplan is gemaakt op basis van vragen aan de TDM/TDW refs 
- Het Masterplan bevat: 

o Training 3PO door onlinetraining en praktijk sessies. 
▪ Criteria 
▪ … 

o PBL scheidsrechters inschakelen in TDM1 samen met TDM refs. 
o Meerder online trainingen 
o Meerder online testing sessies 
o Newsletter   
o Teambuilding 29/30 jan 2022 (budget?) 
o Fysieke voorbereiding (normale test, strava,…) 

 
2.  Bezoek aan FIBA wedstrijden. 

- Data 
o 9 november 2021  bij Antwerp Giants 
o 17 november 2021 bij Mons Hainaut 
o 25 november 2021 bij Kangoeroes Mechelen 
o 1 december 2021 bij Castors Braine 

- 15 personen in de verschillende roepen 
- Begeleiding door PBL/Fiba ref 

o IOT 
o Criteria 
o Teamwork 
o Communicatie 

- Meeting – Debriefing 
- Wedstrijden kunnen bekeken worden via YOUTUBE 

 
3.  X-MAS TOURNAMENT 

- Kalender -Frank Van den Bosch 
- W-19 met 3PO 



- Overleggen met Bart Coussement 
- AL liggen de tornooidata tijdens de week, NDR vindt de positieve reactie op 

de uitnodiging teleurstellend. Gezien de kwaliteit van het tornooi laat men de 
mogelijkheid liggen om te evolueren in het fluiten in 3PO. 
 

4.  RAPPORTEN  
- Frank geeft een overzicht van de reeds gemaakte rapporten 
-  

Afdeling Aantal rapporten 

TDM1 12 

TDM2 14 

Rapporten gemaakt door BNXT league scheidsrechters 

En Coupe 12 

En TDM1 17 

 
5.  EVALUATIES DAMESWEDSTRIJDEN  

- Alle dameswedstrijden komen in aanmerking voor evaluaties en vorming van 
TDM-scheidsrechters 

-  
6. VRAGEN DOOR OF OVER VERSCHILLEND SCHEIDSRECHTERS  

- Dupuis – Nameche : 
o Bespreking door groep  
o Er zijn contacten geweest 
o Case Closed  

-  Stijn Geeraerts ;  besproken - OK 
-  Dagnely Pierre: besproken - OK 
-  El Hayouni Wahib: wachten op uitspraak rechterlijke raad.(24/11/2021) 
 

7.  Nieuwe Crewchiefs 
- Ter versterking van de groep Crew Chiefs in TDM, welke nu de volgende zijn: 
-  

Boudewijn Neeskens Jonas De Zwemer Frank Di Paolo Thibaut Bounameau 

Ruben Van Caillie    

    
- Op basis van de rapporten is besloten de volgende scheidsrechters te 

promoveren tot Crew Chief 
   

- Dries Moens 
- Laurens Delaere    

 
 

8.  SAMENWERKING PBL – NDR  
- Het NDR is verheugd voer de samenwerking tussen de BNXTleague en TDM 
- We krijgen zeer positieve feedback van onze TDM-scheidsrechters. 
- Aanvankelijk werd van de TDM-coach niet verwacht dat hij aan het einde van 

de wedstrijd in de kleedkamer zou gaan wanneer een BNXTleague 
scheidsrechter de wedstrijd leidde. Er werd besloten, dat als het gaat om een 



BNXTleague stagiair-scheidsrechter, de TDM-coach in de kleedkamer bij de 
TDM scheidrechters kan gaan. 

 
9.  KLASSEMENT 

- Aan het einde van het seizoen 2021-2022 zal er geen klassement openbaar 
gemaakt worden. 

-  Wat betreft de promotie naar de BNXTleague moet worden opgemerkt dat 
het departement arbitrage van BNXTleague beslist welke scheidsrechters 
van TDM een contract krijgen voor de BNXTleague. 

- - 
10.  PLAY OFFS 

- Om een lijst op te stellen van scheidsrechters die zullen evolueren in pde 
Play Offs aan het einde van het seizoen 2021-2022, zal aan de evaluators en 
coaches van TDM gevraagd worden een lijst op te stellen van 
scheidsrechters die kunnen fungeren tijdens de Play-Offs. 

 
 

11. AANDUIDINGEN  
- Kurt Coppens legt uit. 
- Aanduidingen in Dropbox 
- Regionale scheidsrechters die in TDM2 kunnen 

o BVl – 4 scheidsrechters vast 
o AWWB – beslissing in december of men verder gaat metn dezelfde 

scheidsrechters.  
o Van elke wedstrijd met regionale ref AWWB zal een rapport worden 

opgemaakt dat naar het departement arbitrage van AWBB zal 
gestuurd worden. 

o Tot in december probeert NDR de landelijke scheidsrechters aan te 
wijzen met een Silver ref, vanaf januari kan er een evaluator/coach 
worden aangeduid op deze wedstrijden om de scheidsrechters te 
coachen. 

 
12. TAFELOFFICIELEN  

- Philippe Van Kerkhoven legt uit 
- Aanduidingen worden naar secretaris gestuurd 
- Rapporten van commissaris worden alleen door Frank Van den Bosch 

gestuurd en soms door Patrick Flament. 
- NDR wenst een reservelijst tafelofficiels op te maken met TDM 

scheidsrechters, een voorafgaande evaluatie tijdens een TDM wedstrijd wordt 
gedaan voordat men kan opgenomen worden op de lijst van tafeloffiëel 
BNXTleague.  

- Refs TDM aan tafel bij FIBA-wedstrijden tijdens X-Mass tournament? Is niet 
mogelijk omdat ze op hetzelfde moment zelf moeten fluiten. 

-  
13.  FYSIEKE TESTEN 27/09 EN 25/10 

- De TDM scheidsrechters zijn allemaal geslaagd voor de fysieke testen op 
28/08 of tijdens de herkansingen op 27/09 of 25/10, behalve dhr Yves Van 
Cleven. 

- Geen test = geen wedstrijden. 



14. BESCHIKBAARHEDEN 
- Wij herinneren de scheidsrechters eraan om hun onbeschikbaarheden correct 

aan te vullen.  
- Op het moment van deze vergadering hebben drie scheidsrechters hun 

beschikbaarheden nog niet ingegeven 
-  

 
15. RONDE VAN DE TAFEL  

- Voorwaarden FIBA vrouwelijke refs: 

• 2 jaar in TDW1 

• Max leeftijd 35jaar 

- Verslagen uitsluiting/incidenten  
o We herinneren eraan dat een verslag van incidenten of uitsluiting de 

visie van de scheidsrechter moet zijn en geen copy/past 
o Rechterlijke Raad heft een uitsluitingsverslag geklasseerd zonder 

gevolg omdat de scheidsrechter rapporten het onderwerp waren van 
copy/past 

- Kurt Coppens onbeschikbaar als TO voor de wedstrijd van de CATS in 
Kortrijk. 

 
16. VOLGENDE VERGADERING  

2 december via ZOOM 
 
 

 Van Echelpoel Cor Monsieur Olivier 
 Secretaris NDR Voorzitter NDR 
 


