
 

 

 

Raad van Bestuur – Verslag van 03/09/2018 

 

Aanwezig: HH. Verlinden, Lopez, Flament, Fels, Vervaeke en Delchef 

 

0. Goedkeuring van het ontwerp van dagorde 

De leden van de Raad van Bestuur keuren het ontwerp van de dagorde goed 

 

A. ARBITRAGE 

 

1. Samenstelling van de NDR 

Patrick Flament, behorend tot de NDR overloopt de huidige samenstelling van de NDR. Hij 

stelt voor dat Kris Fels de vergaderingen van de NDR zal bijwonen, gezien zijn functies binnen 

de Arbitrage van Basketbal Vlaanderen. 

 

Na overleg stelt hij voor dat Kris Fels effectief lid zou worden van de NDR en dat Kurt 

Coppens de vergaderingen zou bijwonen zonder stemrecht. Om de pariteit te herstellen, zal 

een nieuw Franstalig lid, belast met de aanduidingen van de tafelofficials, benoemd worden. 

 

Samengevat, de NDR zal bestaan uit 6 leden en 2 medewerkers, verantwoordelijk voor 

operationele missies en zonder stemrecht. 

 

De RVB aanvaard het voorstel in afwachting van de oprichting van de nieuwe nationale 

federatie Basketball Belgium. Eens deze opgericht, zal de NDR gevormd worden door 2 leden 

met stemrecht en 6 medewerkers. 

 

2. Evaluatiesysteem 

Patrick Flament stelt het nieuwe evaluatiesysteem voor, dat door de RVB goedgekeurd werd. 

Het wordt van toepassing vanaf het seizoen 2018-2019 en zal op de websites van zowel 

AWBB als Basketbal Vlaanderen gepubliceerd worden. 

 

Daarnaast zal het worden gecommuniceerd naar de clubs in de PromBas competitie toe met 

het oog op de gewenste samenwerking. 

 

3. De conventie die de AWBB-Basketbal Vlaanderen met de scheidsrechters verbindt, wordt 

door de RVB goedgekeurd. 

  



4. Stijgen en dalen  

De modaliteiten van stijgen en dalen op het einde van het seizoen 2018-2019 worden door 

de RVB goedgekeurd en zullen door het NDR aan de scheidsrechters gecommuniceerd 

worden. 

 

5. Evaluatoren en verantwoordelijkheden 

Het NDR heeft geconstateerd dat er een onvoldoende aantal evaluatoren langs Franstalige 

kant zijn. AWBB is zich hiervan bewust en is actief op zoek naar kandidaten om hun bestand 

te vervolledigen 

 

6. Problematiek van het aantal scheidsrechterscoaches (voornamelijk AWBB) 

Dezelfde opmerking werd ook geformuleerd op niveau van de coaches. 

 

7. Vergoeding voor de scheidsrechterscoaches 

Vraag wordt onderzocht. 

 

8. Feedback van de vergaderingen met de scheidsrechters van TDM1-TDM2-TDW 

Algemeen, zijn de vergaderingen met de scheidsrechters goed verlopen. Het nieuwe 

evaluatiesysteem werd gunstig onthaald. Het werd geapprecieerd dat de coaches van de 

PromBas clubs werden uitgenodigd, evenals hun verantwoordelijkheden inzake evaluaties. 

 

Op vraag van de clubs van TDW, zal er binnenkort een vergadering met de coaches volgen. 

 

9. Tafelofficiëlen – aanduiding door het NDR 

Met het oog op de problemen die zich voordeden tijdens de wedstrijden van 1ste afdeling, 

doorgegeven door PBL, wordt voorgesteld dat de aanduidingen overgenomen worden door 

het NDR. 

Een uniforme opleiding, gevolgd door een brevet, wordt op lange termijn overwogen. 

De RVB gaat met de voorstellen akkoord. 

 

10. Relaties met PBL – samenwerking 

Op 7/8/18 vond een positieve bijeenkomst plaats om de toekomst van de Belgische arbitrage 

te bespreken. 

 

Kris Fels verlaat de vergadering. 

 

11. Toepassing van de wijzigingen in de spelregels 

De RVB houdt er aan de principes van de beslissing die zij gecommuniceerd heeft, in 

herinnering te brengen: toepassing van de spelregelwijzigingen vanaf de eerste 

kampioenschapsdag met uitzondering van de uitrustingen, die niet vanaf seizoen 2018-2019 

toegepast zullen worden. 

 



De aandacht van de vertegenwoordiger op de AV van de FIBA voor de problematiek van de 

implementatie van de wijzigingen in de spelregels en de timing van hun communicatie. 

 

B. ADMINISTRATIEF 

 

12. Goedkeuring van het verslag dd. 24/04/2018 

Door het ontbreken van de vertaling, wordt de goedkeuring en de publicatie van het verslag 

dd. 24/04/2018 uitgesteld. 

 

13. Goedkeuring van het verslag dd. 04/07/2018 

Door het ontbreken van de vertaling, wordt de goedkeuring en de publicatie van het verslag 

dd. 04/07/2018 uitgesteld. 

 

14. Inventaris van de ondertekende conventies door de PromBas clubs 

De heer Lopez geeft een overzicht van de ondertekende conventies. 

 

a) Wat de clubs uit TDM1 en TDM2 betreft, zullen de heren Lopez en Umans contact nemen 

met diegenen die niet in orde zijn. 

In geval van het ontbreken van enige reactie, beslist de RVB een forfait op te leggen. 

b) TDW1 

Na ontvangst van bepaalde overeenkomsten werd geconstateerd dat de zin met de 

verplichting om de licentie te verkrijgen om in TDW1 te evolueren tijdens het seizoen 

2018-2019, was verwijderd. De RVB wil eraan herinneren dat er zonder vergunning geen 

deelname zal zijn aan het seizoen 2018-2019. 

 

15. Publicatie van de verslagen van de PromBas organen 

Jean-Pierre Delchef stelt voor dat de publicatie van de verslagen van alle PromBas organen 

simultaan in de 2 talen op de sites van AWBB en Basketbal Vlaanderen gebeurt. 

 

De RVB gaat hiermee akkoord. 

 

C. COMPETITIE 

 

16. Samenstelling van het Departement Competitie 

Momenteel is het Departement samengesteld uit de HH. Vervaeke, Mespouille en Balcaen. 

De AWBB dient nog een vervanger voor de heer Jean-Pierre Vanhaelen te zoeken. 

 

17. Bevoegdheden van de leden van het Departement Competitie: 

Guy Vervaeke : Voorzitter 

Gratien Balcaen : Kalender en wijzigingen 

Jean-Pierre Mespouille : Contrôle van de wedstrijdbladen en compensatie 

 

Daarnaast is Lucien Lopez verantwoordelijk voor de controle van de spelerslijsten van de 

AWBB-clubs en Koen Umans die van de lijsten met spelers van de clubs van Basketbal 

Vlaanderen 

 

  



18. Inventaris van de spelerslijsten (TDW1, TDM1, TDM2, U21) 

Na het onderzoek van de geregistreerde lijsten neemt de RVB de volgende beslissingen: 

• Het team dat geen lijst neerlegt, loopt een forfait op 

• Het aantal spelers per lijst is 20, als 21 namen worden ingevuld, wordt de laatste 

verwijderd. 

• Bij U21 wordt er specificeerd dat er minimaal 8 spelers op het blad nodig zijn en 12 

maximum. Indien een team slechts 7 spelers opstelt, moet worden opgemerkt dat de 

huidige tekst niet voorziet in sancties. Voor de wedstrijd Berchem - Castors Braîne 

van 1 september, wordt een mail gestuurd naar beide clubs. 

• De club Gent Hawks, die slechts één team opgesteld heeft, zal niettemin worden 

uitgenodigd om een spelerslijst neer te leggen om te spelen in TDM1. 

 

19. Publicatie op de websites 

De RVB beslist om alle spelerslijsten van de PromBas clubs gezamenlijk op de websites van 

AWBB en Basketbal Vlaanderen te publiceren. 

 

De Secretarissen-generaal worden belast met de uitvoering van de beslissing. 

 

20. Drukken van het competitieboek 

De RVB beslist het competitieboek en zijn bijlagen te laten drukken. Voorafgaand wordt er 

beslist tot een laatste nalezing van de aangepaste teksten. De resultaten worden verwacht 

tegen 4 september 2018 

Het Secretariaat-generaal van AWBB wordt belast met het afdrukken. 

 

21. TDW1 

 

21.1 Stijgen en dalen 

De briefwisseling met de vertegenwoordigers van de clubs TDW1 worden besproken. 

Op basis van de laatste mail van de woordvoerder van de clubs, neemt de RVB acte van 

het akkoord van de clubs met de geformuleerde voorstellen. 

 

21.2 Reglement van de Beker van België 2018-2019  

Er wordt ingestemd met de formule van de Beker op basis van een uitwisseling van e-

mails met de vertegenwoordigers van de clubs van TDW1.  

De organisatie van de finale moet echter toch worden onderworpen aan een overleg.  

 

21.3 Resultaat en loting 2e ronde  

De RVB neemt kennis van de resultaten van de 1e ronde en van de trekking van de 

tweede ronde.  

 

21.4 Beker van België 17-18  - bilan 

Het tekort is geabsorbeerd door Basketbal Vlaanderen. Bijgevolg is er geen winst voor 

de clubs 

 

  



22. TDM1 & TDM2 

 

22.1 Beker van België – gelijkheid in de poulewedstrijden 

De RVB werd in kennis gesteld van het feit dat een poulewedstrijd op een nul score 

geëindigd is, niettegenstaande het reglement preciseert dat er voor iedere wedstrijd 

een winnaar moet zijn. Indien deze gelijkheid een effect zou hebben op het 

eindklassement in de poule, beslist de RVB dat het FIBA reglement van toepassing zal 

zijn. 

 

D. BASKETBALL BELGIUM- stand van zaken 

 

23. Nieuws van FIBA 

In een mail van 03/09/2018 werd er opnieuw bijkomende info op de laatste versie van de 

statuten die werden opgestuurd, gevraagd.  

 

Na onderzoek van de antwoorden, stelt de Juridische Commissie van FIBA een conference 

call voor teneinde de teksten te finaliseren die zullen voorgesteld worden tijdens een 

vergadering van de uitvoerende commissie van 11 september 2018. 

 

E. RONDVRAAG 

 

Door het ontslag van de Juridisch Coördinator, dient er gezocht te worden naar een nieuwe 

kandidaat. Momenteel is er noch bij AWBB, noch bij Basketbal Vlaanderen iemand die zich 

geroepen voelt. 

 

In tussentijds zal de RVB de dossiers doorsturen aan de rechters die zij zal aanduiden. 

 

 

Jean-Pierre Delchef 
Secretaris  
(basistaal Frans)  


