COMITE PROVINCIALE SCHEIDSRECHTERS WEST-VLAANDEREN.
Vergadering nr. 8 van het seizoen 2016 – 2017.
DATUM: Woensdag 29 Mar en 5 Apr 2017.
PLAATS: café “De Gouden bank” te GULLEGEM en Bierhuis "De mythe" in Wevelgem om 19H00.
AANWEZIG: BERNARD Xavier, DE CRAEMER Yvan, DESTAEBEL Pieter, COUSSEMENT Bart, DEBBAUT Dirk,
VANDEMAELE Serge, VANDERMEERSCH Eddy, DE PAUW Bertrand (PC),
HOLLEVOET Hendrik (Afgev).
AANVANGSUUR: 19Hr00.
1.

Goedkeuring vorig verslag:
Het 7de verslag van het seizoen 2016 - 2017 werd goedgekeurd door de leden van het CPS en werd overgemaakt aan de
hogere instanties.

2.

Kostennota’s en andere financiële dossiers:
a. De KN voor MAES Philip en ROBAEYS Robin werden aan Serge kenbaar gemaakt ( geen ploegen aanwezig).
b. De KN voor Meindert DELBEQUE voor de oproeping op einde van het vorig seizoen is onlangs uitbetaald geweest.
c. Evaluaties en begeleidingen voor de maand Feb werden door Serge overgemaakt voor uitbetaling.
d. De KN voor DEPRAETERE Lander i.v.m. verkeerde aanduiding is in behandeling bij Serge.

3

Behandelde briefwisseling:
a. Het CPS wenst zijn medeleven over te maken aan HOLLEVOET Hendrik (Afgev) voor het verlies van zijn
schoonmoeder. Ook DEPOORTER Jan wensen we veel sterkte voor het verlies van zijn moeder.
b. BRASSEUR Paul heeft antwoord gekregen van Eddy en Dirk.
c. Eddy heeft een antwoord gegeven aan de VBL (SEGERS Veerle) over de visie van statuut clubscheidsrechter door
het CPS W-Vl.

4

Te bespreken briefwisseling:
a. Een nieuw schrijven van BRASSEUR Paul werd besproken.
b. HENDRICKX Hannes (ex-Ref) wenst opnieuw toe te treden tot het scheidsrechterskorps, er zal een schriftelijke
proef afgenomen worden.
c. Onderstaande vraag werd gesteld door onze collega Rik VERLINDE (we juichen dit toe omdat we enkel door
communicatie en penheid problemen kunnen voorkomen):
Beste sportvrienden,
In de wandelgangen, en recent ook opmerkingen over gekregen op een terrein, doet het de ronde dat er sinds 01/03
“nieuwe” reglementen van toepassing zijn.
Deze zouden “bevestigd” zijn op de site van de VBL. - - Wat is er werkelijk VAN TOEPASSING en eventueel op
welke reeksen? - Vroegere reglementswijzigingen werden soms eerst pas op Nationaal vlak van toepassing om 1 of 2 seizoenen later
ook Provinciaal van toepassing te komen.
Heel concreet werd ik aangesproken op een veranderde toepassing van de 3-sec. regel. (commentaar : 3-sec mag
alleen nog gefloten worden nadat de speler verwittigd werd, zoniet is er geen ‘overtreding’ meer)
Omdat ik geen enkele officiële melding kreeg EN omdat op de site van VBL enkel een Engelse versie van de nieuwe
FIBA reglementen beschikbaar is, veronderstel ik dat er geen wijzigingen zijn in de manier van fluiten.
Temeer daar er in die nieuwe FIBA-reglementen geen enkele melding is i.v.m. 3-sec buiten in artikel 23 (als de
speler het terrein aan de base-line verlaat, om een 3-sec te ontlopen, en het terrein weer opkomt is dit een
overtreding).
Om discussies en wrevel (en blijvende commentaar met TF als gevolg) te vermijden is het misschien nuttig een
ALGEMENE communicatie te doen naar alle refs en een bericht voor coaches en clubs op de W-VL site van de VBL
te zetten.
Met dank bij voorbaat voor jullie uitklaring.
Sportieve groeten,
Rik Verlinde
Volgend antwoord werd door Bart opgesteld:
Bedankt voor je bezorgdheid en inzet om dit 'probleem' uit te klaren. We zullen dit antwoord ook verspreiden aan
de collega's.
Er zijn GEEN reglementswijzigingen door Fiba opgesteld en overgemaakt ... enkel nieuwe interpretaties. Het uit het
terrein stappen om een (onsportief) voordeel te bekomen, is per definitie een overtreding. Deze werd nu in de
interpretatie van de 3-secondenregel bevestigd (voor deze specifieke situatie). De toepassing van de 3-secondenregel

werd besproken en toegelicht tijdens de terugkomdag van het CPS. Er werd niet vermeld dat er pas een
3-secondenovertreding is na een mondelinge waarschuwing en al zeker niet dat deze na een mondelinge
waarschuwing al dan niet zou moeten/kunnen gefloten worden. Wel heel belangrijk is dat er consistentie moet zijn in
de bepaling en het fluiten van een 3-secondenovertreding: wat niet gefloten werd in het begin van de wedstrijd zal
ook niet meer gefloten worden tijdens of op het einde van de wedstrijd. En nog belangrijker is dat een scheidsrechter
de wedstrijd niet beslist door plots een beslissing te nemen die verder in de wedstrijd niet genomen werd voor een
gelijkaardige situatie.
Dit is - jammer genoeg - weer één van de situaties waar de 'wandelgangen' veel twijfel en onzekerheid kunnen
veroorzaken en gezien de aard van de 'vraag' vermoeden we dan ook sterk dat dit gebeurd is door iemand die niet
(kon) aanwezig (zijn) (was) op de terugkomdag. Het is ook vreemd dat deze vraag niet rechtstreeks aan ons gericht
werd en terug eens tussen collega's gedaan werd waarbij geen (onmiddellijk) correct standpunt kon ingenomen
worden.
Het is wel zo dat er volgend seizoen een pak nieuwe reglementen zitten aan te komen en er dan kan terug gekomen
worden op bovenstaande in de algemene vergadering.
Hopende hiermee duidelijkheid te hebben gebracht.
d. Vraag van NOTEBOOM Dominique: Antwoord wordt gegeven.
5

Vergadering DS:
Er was nog geen vegadering.

6

Vergadering PC:
Werd besproken door Betrand.

7

Vergadering Afgevaardigden:
Volgende vergadering is dinsdag 4 Apr.

8

Convocatiesysteem, briefwisseling, administratie:
De screening is uitgevoerd van alle Refs tot eind maart, indien interesse kan die opgevraagd worden aan Eddy.
De screening werd uitvoerig besproken

9

Kandidaten landelijke Refs.
Het CPS draagt VERHOEST Alec voor als kandidaat “Kandidaat Landelijke Scheidsrechter”.
Voorafgaandelijk aan deze vergadering werd een test afgenomen door het CPS, Alec is daarin geslaagd, de nodige info
wordt aan JANSSENS Hugo overgemaakt voor verdere onderrichtingen.

10

Voorbereiding classificatie.
Classificatie zal op het einde van het seizoen uitgevoerd worden.

11

Varia.
Werd besproken.
EINDE VERGADERING: 22.15 u.
De voorzitter
Xavier Bernard

VOLGENDE VERGADERING: Later.
De secretaris
Eddy Vandermeersch

