
Verslag vergadering NDR dd 19/12/2016 

 

Aanvang vergadering : 19.30 uur 

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

Verontschuldigd: Luc Verheye. 

Op uitnodiging : Johnny Jacobs (FIBA Instructor) 

Besproken items : 

1. Verslag vergadering dd. 24/10/2016 wordt goedgekeurd. 

2. Zoals afgesproken in de conventie tussen VBL en AWBB inzake arbitrage in de prombas 

afdelingen , zullen enkele beloftevolle scheidsrechters van TDM2 vanaf februari 2017 

ingeschakeld worden in TDM1.  

3. Eenvormigheid van de uitrustingen: Er wordt gewacht op de interpretaties van FIBA. 

4. De stage voor de “potentials” op 3/11/2016 te Wilrijk wordt besproken en geëvalueerd.   

Johnny Jacobs en Jaime Andreu geven feedback over deze bijeenkomst. De volgende 

bijeenkomst voor de “potentials” zal doorgaan op 23/01/2017. 

5. De werking van het NDR wordt geëvalueerd en enkele punten ter verbetering  worden 

voorgesteld en aangenomen. 

6. De stage voor de scheidsrechters van TDM1 en TDM2 op zaterdag 17/12/2016 wordt 

geëvalueerd. De lesgevers van dienst, Jaime Andreu, Nick Vandebroeck en Renaud Geller 

hebben aan de hand van videobeelden verschillende spelsituaties besproken. Er werd vooral 

veel aandacht besteedt aan de plaatsing van de scheidsrechters en de communicatie met 

spelers en coaches. Deze stage werd door de aanwezigen als positief ervaren. 

Het NDR betreurt echter de vele verontschuldigingen en afwezigheden op deze stage:    

TDM1:   17 aanwezig, 2 verontschuldigd. 

TDM2:   18 aanwezig, 16 verontschuldigd, 7 afwezig. 

Wedstrijdcommissaris:  3 aanwezig, 6 verontschuldigd.                          

7. Een bijeenkomst van de evaluatoren van TDM1 heeft plaatsgevonden op 15/12/2016 te 

Machelen.  De  evaluaties werden besproken en er werd onderling van gedachten gewisseld 

over de manier van evalueren. 

Een bijeenkomst voor de evaluatoren van TDM2  wordt voorzien op 14/01/2017.  

8. De door het NDR voorgelegde conventie is door de RvB van Prombas goedgekeurd. 

9. Dhrn. Cypers de Landrecy en Castilla zijn geslaagd op  de fysieke test tijdens de herkansing op 

27/11/2016 te Zolder.  

10. Volgende vergadering te Machelen op maandag 13 februari om 19h00. 

 

 

 

 

 

        Marcel Bogaers 

        Secretaris NDR a.i. 

 


