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Verslag NDR vergadering 2                       Datum : 11.10.2018 

 
Plaats: Sporthal Bosveld, Heirbaan 10 ; 1830 Macheleen 

Aanvangsuur: 19:00 
Einde: 22:00 

 
 
Aanwezig: FLAMENT Patrick (voorzitter), VAN DEN BOSCH Frank, VANDEVOORDE 

Philippe,  ANDREU Jaime, JACOBS Johnny, DEBBAUT Dirk (verslag), FELS Kris 
(bestuurder).  

Verontschuldigd:  COPPENS Kurt 
 

 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering van 02.08.2018 
 

Verslag werd goedgekeurd. 

 
2. General Meeting TDM1 : sat 25 august at 9u00 in 9070 Destelbergen 

 

- Scheidsrechters TDM1 (23) & Potentials TDM2 (11) aanwezig. 

- Alle clubcoaches TDM1 werden uitgenodigd .  Uitleg evaluatieformulier voor coaches. 

- Physical test : alle aanwezige referees waren geslaagd. 

- 3 PO refreshment on the court by J. Jacobs and J. Andreu 

- Uitleg nieuwe regels en interpretaties door de FIBA instructors.   

 

3. General Meeting TDM2 : Sunday 02 september at 9u00 in 1090 Jette 
 

- Scheidsrechters TDM2 (26) & Evaluators TDM2 waren aanwezig. 

- Adres : Centre Omnisports de Jette, Avenue du Comté de Jette 3 , 1090 Bruxelles. 

- Alle clubcoaches TDM2 werden uitgenodigd .  Uitleg evaluatieformulier voor coaches. 

- Physical test : alle aanwezige referees waren geslaagd. 

- Uitleg nieuwe regels en interpretaties (J. Andreu)   

- Afwezig/verontschuldigd : I. Rizzato en J. Dieu 

 
4. Resit : physical test + Clinic Women project 

 
- The resit werd georganiseerd op Maandag 24 September om 19u00 in Sporthal 

Basket Brussels, Rue de Lombartzydestraat 120, 1120 Neder-over-Heembeek. 

- J. Dieu en D. Goeman geslaagd .     Afwezig, niet verontschuldigd : I. Rizzato. 

- Een Clinic Women project werd tevens georganiseerd op dezelfde locatie. 

- Slechts 4 dames aanwezig ! 

 

5. Meeting Coaches TDW1 and referees TDM : Wilrijk 27/09/2018 
 
- 23 refs aanwezig (6 excused) en 10 coaches en clubverantwoordelijken. 

- Interessante uitwisseling van gedachten tussen coaches en scheidsrechters. 

- Zeer goede uiteenzetting van de FIBA –instructors over de arbitrage-opleiding. 

- Misschien voor herhaling vatbaar om de communicatie tussen het NDR (+refs) en de 

coaches te bevorderen. 

 
6. Refshirts voor TDM 

 

- Er zijn geen refshirts voor TDM meer voorhanden.  Volgend seizoen waarschijnlijk 

nieuwe shirts ! 
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7. Meeting Observers TDM1-2 with NDR : zat 01 dec 2018 
 

- Op Zaterdagmorgen 1/12/2018 wordt er een meeting met alle refcoaches en 

evaluatoren georganiseerd in Watermaal Bosvoorde en worden de evaluaties 

besproken.  We starten om 9h30.  Een maaltijd wordt voorzien. 
- Adres : Sporthal BNP-Fortis, Kruisbooglaan 22 ; 1170 Watermaal-Bosvoorde.       

Centre Sportif BNP-Fortis, Avenue de l'Arbalète 22 ; 1170 Watermael-Boisfort. 
 

8. Aanduiding table-officials PBL 
 

- De table-officials BPL zullen in de toekomst aangeduid worden door het NDR. 
 

9. Bespreking van de rapporten Silverrefs en TDM-coaches. 

 

- De rapporten van de silverrefs zijn heel nuttig en worden positief onthaald. 
- In TDM1 maken bijna alle clubscoaches rapporten over hun wedstrijden. 
- In TDM2 maakt een meerderheid van de clubs rapporten.   

 
10. Potentials gevraagd van ‘Landelijke-Regionale’ 

 
- Net als vorig jaar mogen van elke liga (AWBB-BBVl) een 3-tal potentials fungeren     

‘als stagair’ in TDM2.  Zij worden begeleid door een refcoach, dan door 2 silverrefs en 

uiteindelijk opnieuw een refcoach gedurende een 4-tal wedstrijden. 

- Een begeleidingsdocument met sterke, aandachts- en werkpunten wordt telkens 

ingevuld en meegegeven met de coach. 

 

11. Varia 
 

- Naar aanleiding van het voetbalschandaal willen we meedelen dat er een FIBA 

reglement bestaat waar een ethische code wordt verduidelijkt.   
- Op de volgende clinic (19 januari 2019) van de nationale scheidsrechters zullen we een 

‘gezichtsfoto’ nemen van elke ref.  Zo weet men duidelijk over wie men praat (ook 

clubcoaches). 
- X-Mas Tournament : 28-29-30 december 2018 

Uitnodigingen worden verstuurd naar de potentials TDM1-2. 

Op Donderdag 27 december is er een clinic voorzien, aansluitend het ‘All Star Game’. 

Hugo Janssens doet de aanduidingen van de scheidsrechters. 

Frank Van Den Bosch duidt de evaluatoren, refcoaches aan. 
-  
-  
 

 
 

 
 
 

 
Volgende vergadering Donderdag 13/12/2018 in Destelbergen. 

 
 
Patrick Flament     Dirk Debbaut 

president      secretary 

 

 


