Departement Scheidsrechters – Vergadering 2 17/18
van 04.10.17
Machelen
Aanvangsuur: 19:00
Einde: 22:45
Aanwezig: BERNARD Xavier, DE LANGE Toon, DE MUNCK Mark, FELS Kris, ,
JANSSENS Ward, VAN MEEL Frank, COPPENS Kurt, VAN DEN BOSCH Frank (NDR)
Verontschuldigd: DEBBAUT Dirk, JACOBS Johnny, JANSSENS Hugo, SEMPELS
Ludo, VAN DEUREN Herman
De vergadering wordt geleid door Kris Fels, Voorzitter van het Departement
Scheidsrechters.
1. Introductie Voorzitter
De Voorzitter wenst uitdrukkelijk iedereen te bedanken die betrokken was
voor de uitwerking en de vertalingen van de Fiba richtlijnen.
2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering van 30.05.17
Geen opmerkingen – het verslag wordt goedgekeurd
3. Briefwisseling / mail:
# mail Afgevaardigden Limburg i.v.m. de Ploegafgevaardigde: de
afgevaardigde mag op de bank zitten, maar moet niet. Basketbal
Vlaanderen zal hierover en over nog enkele items besproken in de RVB
een nieuwsbrief uitsturen naar alle scheidsrechters en
clubverantwoordelijken.
# de Secretaris DS vraagt aan alle CPS-secretarissen om dringend de
namen door te geven die in aanmerking voor het statuut erescheidsrechters. (Deadline dinsdag 10 oktober 2017)
# Tevens wordt erop gewezen dat de CPS-verslagen en scheidsrechterlijsten sneller moeten doorgegeven en up-to-date dienen gehouden te
worden. (wie zijn de nieuwe, wie is ontslagnemend, schrappen van
mensen die meer dan 1jaar inactief zijn,…) De accurate lijsten dienen
tegen 10 oktober 2017 bij de secretaris van het DS te zijn. Ook nieuwe
scheidsrechters uit de laatste cursussen dienen asap doorgegeven worden
aan Herman.
• Opmerking Xavier Bernard: ook namen van overledenen kunnen
in het systeem nog steeds aangeduid worden.

•

Reactie Toon De Lange: dit dient gecommuniceerd te worden
naar Maarten van Bocxstaele en Kurt Verspecht.

# klacht clubref Sobabee tegen supporter Okido: deze zaak werd
behandeld door de Ombudsman, Cor Van Echelpoel. De club
verantwoordelijk voor het incident heeft betrokkene ter verantwoording
geroepen en gewezen op de gedragscode waar de club voor staat. Men
betreurt wat er gebeurd is en wenst zich te excuseren bij alle betrokken
partijen.
# klacht via mail aan Voorzitter CPSA i.v.m. Marcon Dylan als coach: op
8’32” voor het einde verlaat Marcon als coach met zijn voltallige ploeg de
zaal en blijft iedereen verdwaast achter. De twee clubrefs vragen wat ze
moeten doen, de wedstrijd kon dus niet verder gaan. Voorzitter CPSA
heeft hen aangeraden een verslag op te maken (wat de voorziene
procedure is in zo een geval) en te richten aan de JC.
4. Werking DS 2017-2018
# mandaat Voorzitter DS: de Raad van Bestuur heeft Kris Fels officieel
benoemd als voorzitter van het Departement Scheidsrechter. De
bevoegdheden worden hierna kort overlopen.
# Het document vorming DS seizoen 2017-2018 + actieplan DS 20172018 wordt integraal goedgekeurd door de voorzitters en het is onze
ambitie om dit plan volledig te ontrollen. (beide documenten in bijlage)
# Werkgroep Vorming: de roll-out voor het nieuwe actieplan is voorzien
voor november. Ten laatste tegen begin maart worden de opmerkingen die
veelvuldig voorkomen op evaluaties, doorgegeven aan Ludo Sempels die
samen met een ref uit EML naar de provincies zal trekken.
a) De eerste van de drie voorzien clinics zal gegeven worden door Johnny
Jacobs en handelen over de reglementen. Er wordt gevraagd aan alle
provincies om ASAP (voor 16 oktober 2017) een datum en locatie door
te geven aan de Voorzitter DS. Hou rekening met een capaciteit van
minstens 100 aanwezigen per clinic.
b) De tweede clinic zal gegeven worden door een trainer van de
Topsportschool gecombineerd met een lesgever van het DS.
c) De derde clinic zal gegeven worden onder het motto “Keep Fit” door
een Physical Coach. Ook zal er een overzicht gegeven worden van de
werkpunten per provincie.
De POC voor de uitvoering is Emily Lecompte en Frank Van Meel. De
geografische spreiding van deze clinics zal aangestuurd worden vanuit
Basketbal Vlaanderen. Elke clinic zal er een tiental minuten voorzien

worden om een kleine vragenronde te organiseren om reglement
kennis te toetsen. Al deze clinics dienen gefilmd te worden om in een
later stadium online gezet te worden.
•
•

Opmerking Xavier: de vraag of er ook Coaches naar één van
deze clinics mogen komen
Antwoord DS: neen, maar de clubs/coaches kunnen wel zelf de
vraag stellen aan betrokken CPS om uitleg te komen geven. Of
ze kunnen de clinic online raadplegen na het geven van de
laatste clinic.

De cursussen Junior en Youth Official zullen vanaf 2018 1x per provincie
gegeven worden. Frank Van Meel werkt dit uit.
Tegen januari 2018 zal Kurt Coppens een syllabus uitwerken.
Het is dus niet meer voorzien om aparte clinics te geven voor alle refs
maar men kan wel in kleinere groepen werken, specifiek voor de Potentials
en nieuwe startende refs. Voor deze laatste is een terugkomdag wenselijk,
georganiseerd vanuit de betreffende CPS. Wenst men reclame via sociale
media (facebook,…), affiches e.d. gelieve dan contact te nemen met
Benjamin Bogaert.
Frank Van Meel en Thomas Deferme wordt gevraagd om samen te gaan
zitten en een uniforme versie van de cursus Tafelofficial in ppt. online te
laten plaatsen op het platform van Basketbal Vlaanderen.
Aan Johnny Jacobs en Herman Van Deuren wordt gevraagd om de huidige
site van Basketbal Vlaanderen met een kritisch oog te bekijken met als
doel tegen eind oktober de overbodige documenten en info te laten
verwijderen.
# budget DS en CPS 2017, begroting 2018: mondeling overlopen door de
Voorzitter.
# VCD 201 - herwerkt: dit staat nog in zijn kinderschoenen, maar het zal
cruciaal zijn voor Basket Vlaanderen als men 500 scheidsrechters wil
aangroeien de komende jaren… Momenteel is het afwachten wat men zal
beslissen maar hoe dan ook is dit dé pijler waar onze werking mee staat of
valt.
# Damesproject: windstil al is er sinds deze week op de site een
vermelding gemaakt “samen werken aan de toekomst van het
damesbasketbal”, maar over vrouwelijke refs wordt er weinig of niets
gezegd.
# CPS-leden hebben hun licentiekaartje ontvangen, dank aan Nancy
Debacker. Kaartje van de evaluatoren is nog niet verdeeld, de Voorzitter
zal hiervoor contact nemen.

5. Aanduidingen
# effectieven na herkansing fysieke proef: men betreurt de zeer magere
opkomst, zowel landelijk als provinciaal. Er wordt gevraagd om ten laatste
tegen eind november een nieuwe locatie door te geven (wellicht locatie 1e
clinic) en Herman Van Deuren en/of Hugo Janssens zullen deze mensen
een uitnodiging sturen. Het is niet de bedoeling dat wij achter de refs
moeten aangaan om hun loopproef af te leggen. Indien niet afgelegd
zullen ze niet meer op dat niveau aangeduid worden.
# stand
•
•
•

van zaken gegeven door Toon De Lange:
Missine, Marcon, De Groof en Van Hove hebben geen test gedaan
Naeyaert en Raymakers zijn langdurig uit
Vissers stopt wegens doktersverdict

# aanduidingsprogramma:
• door aanhoudende problemen/vragen bij de convocateurs
Antwerpen zal er een meeting komen tussen Toon De Lange en
de twee convocateurs. Mark De Munck neemt hiervoor initiatief.
• Kurt Coppens stelt de vraag of de Nationale aanduidingen ook
niet via hetzelfde systeem kunnen gebeuren. De Voorzitter
neemt dit mee, rekening houdend met het taalprobleem op
nationaal niveau, naar komende vergadering met de RvB
6. Vorming
# alle CPS secretarissen die het nog niet zouden gedaan hebben, dienen
hun AV-verslagen dringend naar Herman Van Deuren op te sturen. (tegen
10 oktober 2017)
# begeleidingsprogramma: zowel de kandidaat als de SR moeten hun
verslagen doorsturen. Momenteel draait dit helemaal niet goed; verslagen
komen niet toe bij de RefCoaches, er is een slechte uitvoering en het
neemt momenteel te veel tijd in beslag. Dit dient zeker meegenomen te
worden naar de volgende vergadering.
# evaluatie van de scheidsrechtercursussen:
• West-Vlaanderen: zeer goed, op 1 weekend, ongeveer 30
inschrijvingen
• Oost-Vlaanderen: heel goed, jong publiek, 13 inschrijvingen
• Antwerpen: start 11 oktober pas, voorlopig 17 inschrijvingen
• Vlaams-Brabant: voorlopig slechts 7 inschrijvingen en zal
hierdoor waarschijnlijk verzet moeten worden
• Limburg: info te bekomen..

# data Stages: de eerste clinics DS, gegeven door Johnny Jacobs, gaan
van start vanaf november. Voorlopig heeft alleen Antwerpen al een locatie
en eventuele datum. Er wordt gevraagd aan iedereen tegen 16 oktober
2017 hier feedback over te geven zodat de data en locaties, evenals de
agenda van de lesgever, op elkaar kunnen afgestemd worden.
# ondertussen zijn er verschillende cursussen Tafelofficial gegeven. Ook
hebben verscheidene mensen het examen van Fiba-Tafelofficial met succes
afgelegd en zijn er blijkbaar ook al enkele mensen aangeduid. Vanuit de
groep komt de vraag van wie dat deze convocatie komt en zou moeten
komen.
7. Evaluaties / begeleiding
# er wordt vastgesteld dat er een gebrek aan communicatie is binnen de
verantwoordelijken DS.
# alle evaluatoren zijn benoemd door de Raad van Bestuur.
8. Varia
# Week van de Official: uit ervaring van de actieve leden blijkt dat de
clubs hier toch nog wel een effort voor doen. Afwachten of het dit jaar ook
zo is..
#Kledij: er wordt navraag gedaan bij Koen Umans.
# Engagement/deadlines: men vraagt om deze te respecteren zodat
onnodige vaak begrijpbare frustraties kunnen vermeden worden.
# Profiel Official: deze werd opgemaakt, aangepast en doorgegeven aan
Benjamin Bogaert. Wij wachten nu op feedback ban Benjamin.
# Nat U21  Landelijke aanduiding:
• Heren & Dames Landelijk hebben voorrang op de Nat U21
• Nat U21 heeft voorrang op Landelijke Jeugd

9. Vragenronde
# Ward
•
•
•

Janssens:
Overzicht diverse thema’s binnen VL BR
vraag mix Official & Clubref: Antw DS neen.
Juridisch Coördinator? Is gekend maar zal ten gepaste tijden
door de RvB meegedeeld worden

# Xavier Bernard:
• vraag om aanpassing HHR om bepaalde situaties, bv. het
afschaffen van clubrefs maar wel verplicht cursus clubref te
moeten voorzien, te laten verdwijnen
# Frank Van Meel:
• vertaling reglementenboekje zit in laatste fase, de fouten worden
er uit gehaald.
• Module 2 en 3 worden aangepast voor de nieuwe Official-cursus.
• Lesgevers dienen op elkaar af te stemmen om dubbel werk te
vermijden en uniformiteit te behouden.
•
# Toon De Lange:
• Wat met het Damesproject? On hold…
# Mark De Munck:
• Herkansing loopproeven Provinciaal niveau: 8 mensen voorzien,
geen enkele beschikbaar
• Beveiliging Evaluatieformulier: in de provincie hebben we
vastgesteld dat blijkbaar de beveiliging waardoor een evaluator
de punten niet ziet, simpel op te heffen is door het document
met een ander programma te openen. Vraag of deze
problematiek zich ook op Landelijk niveau stelt? Feedback Hugo
Janssens
# Kurt Coppens:
• Voorstel alle lesgevers een externe harde schijf te beschikken
waar alle nodige lesmaterialen (doc, ppt., lijsten,…) op staan,
copy op elke disk hetzelfde + 1 disk ter beschikking als back-up
op de federatie.
• Aanmaak Vademecum in samenspraak andere lesgevers
• Aantrekken nieuwe mensen: focus op doelgroep U21, ze
aanspreken, hetzij persoonlijk of via trainer, jeugdcoördinator,…

# Frank Van Den Bosch: vanuit het NDR:
• werking tussen Basketbal Vlaanderen en de AWBB. Momenteel
rampzalig en vooral eenzijdig van de kant van Basketbal
Vlaanderen, met name Kurt Coppens, Dirk Debbaut en Frank
zelf.
• Problematiek tafelofficials TDM1: sinds het wegvallen van de
Tafelcommissarissen is dit dramatisch en zijn er constant
klachten.
# Kris Fels:
• Contact Willem Van Renterghem over zijn aanduidingen in L2
i.p.v. L1: als betrokkene zich meer inzet zullen de positieve
evaluaties volgen..
• Mandaat Voorzitter: zoals eerder aangehaald heeft de Raad van
Bestuur de benoeming bekrachtigd.
• Circulaire (vergoedingen): nog overleg en afstemmen met AWBB
• Planning om samen te zitten met Johnny Jacobs voor uitwerking
en gedachtewisseling beleidsplan/vorming.

Volgende vergadering zal u nog meegedeeld worden door de Secretaris Herman
Van Deuren.

Mark De Munck
Verslaggever

Kris Fels
Voorzitter

