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Verslag NDR vergadering 6                     Datum : 13.05.2019 

 
Plaats: Sportcentrum Bergenmeers, Koedreef  1 ; 9060 Destelbergen 

Aanvangsuur: 19u00 
Einde: 22u00 

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

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

Verontschuldigd:  
 

 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering van 18.03.2019 
 

Verslag werd goedgekeurd. 

 

2. Verslag Clinic TDM1 Play-offs : 03/04/2019  19u00 in Machelen 
 

- Alle uitgenodigde scheidsrechters waren aanwezig. 

- De uiteenzetting en presentatie van Jaime was top. 

- De reglementenkennis van de scheidsrechters werd getoest. 

 

3. Terugblik op de play-offs : TDW en TDM1 
 

- De rapporten van de coachings van de refs werd besproken. 

- Verder werken aan de 3PO mekaniek.  Een clinic in Juni wordt georganiseerd. 

- Blijven werken met zelfevaluaties (SEF), video analyse van wedstrijden. 

- Hulp van de PBL refs via refcoaching en bekijken clips zou het niveau kunnen 

opkrikken van onze (jonge) TDM1 refs.   

- PBL scheidsrechters als crew-chiefs aanduiden in TDM1 is ook een mogelijkheid om 

meer 3PO ervaring bij te brengen ? 

- Meer ‘digitale tools’ gebruiken : platform, skype, …  

-  

 

4. Data en clinics 
 

- Clinic 3PO voor alle TDM referees : Zat 08 juni 2019 van 9U30 – 12u30. 

Plaats : Gasthuishoevestraat 71, 2170 Merksem (zaal Giants) 

- Meeting met clubcoaches TDM1 en TDW : Zat 10 augustus 2019. 

Eurovolleycenter in Vilvoorde (?).  10u-12u : TDM 1-2   /  13u-15u : TDW 

- Algemene Vergadering en fysieke testen : Zat 31 augustus 2019 van 9u00 – 13u00. 

Plaats : Zaal Bergenmeers, Koedreef 1, 9060 Destelbergen. 

- Meeting met de evaluatoren en observers : Zat 07 september 2019 

- Herkansingen fysieke testen : Maandag 23 september 2019 Neder-Over-Heembeek 19u 

- 2e Clinic TDM refs : oktober 2019 

- X-Mas tournament : Clinic : 27-28-29 december 2019 

-  

 

5. Ranking TDM1-2 en brief 
 

- De rangschikking, samen met een begeleidende brief werd verstuurd. 

- Volgend seizoen spreken we enkel van TDM refs (één groep) 

- Een evaluatiesysteem wordt aangepast, zowel op basis van criteria, topics en aantal 

evaluaties per scheidsrechter. 
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- We werken met ‘evaluators’ die punten geven. 

- De ‘observers’ zullen scheidsrechters coachen en geven geen punten. 

- Ook volgend seizoen blijft het ‘potential project' behouden. 

-  

 
6. Varia 

 
- Het project ‘silverrefs’ blijft behouden volgend seizoen. 

- De aanduiding van de tafelofficials PBL valt nu onder de verantwoordelijkheid van het 

NDR. 

- Refshirts met nieuw logo ‘Basketball Belgium’ werd besproken. 

- Correspondentie van Daniël Goeman : afwachten tot eind mei. 

- Correspondentie Juridisch Coördinator : de betrokken scheidsrechters krijgen 

aanbevelingen van het NDR. 

-  

 

 
 
 

 
 

 
 

Volgende vergadering Woensdag 05/06/2019 in Sint Niklaas om 19u00. 

 
 

 
Patrick Flament     Dirk Debbaut 
president      secretary 

 

 


