
Verslag vergadering NDR dd 20/9/2016 

 

Aanvang vergadering : 19 uur 

Aanwezig : Patrick Flament , Jaime Andreu, Alain Delsemme, Marcel Bogaers, Frank Van den Bosch, 

Luc Verheye 

Op uitnodiging : Johnny Jacobs (FIBA Instructor) 

Besproken items : 

1. Leden NDR en bevoegdheden 

PF stelt de verdeling van de mandaten voor. De VBL-delegatie zegt niet akkoord te gaan met 

de verdeling en claimt de aanduidingen van de scheidsrechters en voornamelijk deze van de 

commissarissen gezien verschillende klachten van Vlaamse clubs omtrent de te hoge kosten 

van de vorige seizoenen. AD heeft geen probleem, maar PF meld dat AD is al begonnen met 

de aanduidingen sinds het begin van het seizoen (1/8) en heeft veel expertise met dit 

moeilijke werk.  

De patstelling blijft.  

Bij wijze van consensus stelt de VBL-delegatie dat er vanaf seizoen 2017-2018 een volledige 

switch van de bevoegdheden komt t.o.v. vorig seizoen gezien de NCR nu aan AWBB toe 

komt. Dit is bespreekbaar.  

Om de vergadering verder constructief te laten verlopen laat de VBL-delegatie voorlopig het 

punt open staan.  

De VBL-delegatie vraagt naar de conventie aan de PF die nu NCR is. 

Deze beloofd deze voor te leggen ten laatste op 1/10/2016. 

2. Uiteenzetting van JA inzake coaching van de evaluatoren. 

3. De data voor de vergadering van de evaluatoren wordt besproken. 

4. JJ zet een actieplan uitéén inzake de young potentials. 

FVDB legt een alternatief voor die hij uitgewerkt heeft. Dit wordt besproken. 

JJ en MB zullen data vast leggen voor een samenkomst met de aangeduide young potentials. 

5. Three-man-mecanic in TDM1 vanaf seizoen 17-18. 

De clubs stellen problemen omtrent de financiële haalbaarheid. Dit wordt besproken 

Een voordeel-nadeel analyse wordt gemaakt.  

Om onze scheidsrechters voor de toekomstige taken op het hoogste niveau voor te bereiden, 

zeggen alle leden dat arbitrage met 3 nodig is. 

6. De lijst met de evaluatoren wordt overlopen. 

7. FVDB overloopt en geeft uitleg over het nieuwe evaluatieformulier en  manier van evalueren. 

AD is niet akkoord met het voorstel en wenst dat de punten zichtbaar zijn voor de betrokken 

evaluator. Na stemming binnen het NDR wordt met gewone meerderheid aangenomen dat 

de punten zichtbaar zijn voor de evaluator voor die zijn rapport door stuurt.  

De te in aanmerking te nemen vork van punten zal liggen tussen de 50 en 100%.  FvdB doet 

hiervoor het nodige. 

Het rapport moet doorgestuurd worden naar  JA, FVDB, PF en LV. 

8. Er wordt aan een plan gewerkt voor het zelf evalueren voor de evaluatoren via video. 

9. Evaluatie van de stage te Geel op 27/8/2016 

10. Mail van Dhr. Régis Vermeiren wordt besproken 

11. Stagiairs : 



Het voorstel wordt aangenomen dat bepaalde potentials na advies van JA en op beslissing 

van het voltallig NDR worden ingezet in TDM1 en dit vanaf 1/1/2017. 

12. Modaliteiten voor stijgen en dalen na seizoen 16-17 : 

8 dalers uit TDM2 => 4 stijgers voor elke vleugel naar TDM2 

4 stijgers van TDM2 naar TDM1 

4 dalers van TDM1 naar TDM2 

Minstens 1 stijger van TDM1 naar PBL. 

De modaliteiten inzake stijgen en dalen tussen TDM1 en PBL moet worden besproken door 

de NCR en een lid NDR van VBL met Serge De Coster, verantwoordelijke arbitrage PBL. 

13. Fysieke testen in Geel : 

Enkele opmerkingen worden gemaakt. 

Dhr. Vermeiren Régis daalt vrijwillig naar het landelijk niveau AWBB. 

Dhr. Castilla Gaby is niet gelukt in zijn proeven en moet herkansen. 

Dhrn. Rasschaert en Opsommer waren verontschuldigd. 

Herkansing te Neder-Over-Heembeek op 26/9/2016 om 19 u. 

14. Aanduidingen refs en commissarissen : 

De VBL-delegatie legt de nadruk dat de verplaatsingen voor de commissarissen moet beperkt 

worden. Er moet vermeden worden dat de West-Vlaamse clubs commissarissen krijgen uit 

Luik of Namen en dat er in Luik of Limburg geen West-Vlamingen aangeduid worden tenzij 

om reden van overmacht.  

Dhr. Coppens Kurt is geslaagd in de proeven en word weerhouden als commissaris in TDM1. 

15. Er wordt besproken dat er anomaliën zitten in de aanduidingen voor de Beker Van België 

inzake de vergoeding van de scheidsrechters. De refs uit TDM1 krijgen een lagere vergoeding 

voor dezelfde wedstrijd als hun collega’s van PBL. De NCR zal dit samen met een VBL-lid van 

het NDR bespreken met Dhr. De Coster. 

16. VBL heeft een voorstel om de vergoeding van de evaluatoren binnen Prombas op 30 euro per 

wedstrijd te brengen. De AWBB-delegatie gaat dit ook voor leggen in hun federatie. 

 

Volgende vergadering op 24/10/2016 om 19.30 u op de zetel van de federatie in Brussel. 

Er zal voor de toekomst uitgekeken worden naar een andere centrale locatie gezien de 

problematiek van files in het Brusselse.   

 

 

Einde vergadering om 22 u. 

 

 

 

 

        Luc Verheye 

        Secretaris NDR 

 

 


