NDR

Verslag NDR vergadering 2

datum : 20.10.17

Plaats: Sporthal Bosveld, Heirbaan 10 ; 1830 Machelen
Aanvangsuur: 19:00
Einde: 22:00
Aanwezig: FLAMENT Patrick (voorzitter) , VAN DEN BOSCH Frank, COPPENS Kurt,
ANDREU Jaime, DEBBAUT Dirk (verslag).
Op uitnodiging: JACOBS Johhny
Verontschuldigd: VANDEVOORDE Philippe

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering van 16.08.2017
Er is nog geen goedkeuring van de conventie AWBB - BVL.
2. Evaluation General Meeting : Sat 26/08/2017
-

Location : Sporthal Topsportschool , Edegemsesteenweg 100
2610
Wilrijk
=> Goeie locatie !
7 scheidsrechters afwezig verontschuldigd.
Physical Test : Er was een probleempje met de audio !
49 op 49 geslaagd.
D. Deroo geen test afgelegd (gekwetst)
Theoretical Examen : 25 questions => iedereen geslaagd
Clinic : New Rules : goeie presentatie gebracht door J. Andreu.
Organization : F. Van den Bosch. Zeer vlot verloop.

3. Reset physical (& theoretical test) Neder-Over-Heembeek : Mon 25/09/2017
-

6 refs geslaagd voor de fysieke test. 1 niet geslaagd.
Loïs Voigt verontschuldigd wegens medisch attest.
Loïs Voigt en Lionel Fabris worden opnieuw uitgenodigd op 18/11/2017.

4. Report meeting “Training cell” : Potentials 25/09/2017
-

Neder-Over-Heembeek na de herkansing fysieke test.
Aanwezig : J. Andreu ; P. Vandevoorde ; D. Debbaut ; F. Van den Bosch.
Een lijst van 22 refs TDM1 en TDM2 werd samengesteld.
21 refs accepteren deze uitnodiging en verbinden zich tot het volgende :
# Verplicht een werkblad invullen met eigen thema’s en werkpunten.
# De ‘criteria’ zijn : 1° Physical condition ; 2° Technique (mechanics, signals,
teamwork) ; 3° Criteria (fouls, rules, …) ; 4° Game Management
(communication – pre-game, …)
# Een zelfevaluatieblad invullen. Zenden naar J. Jacobs en J. Andreu.
# 5 CLIPS (2 voor einde 2017 en 3 vanaf januari 2018) opzenden van uw
gefloten wedstrijden.
# Er worden 3 clinics georganiseerd. Aanwezig zijn op 2 van de 3.
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# Aanwezig zijn op het X-Mas Tournement 27-28-29 Dec 2017.
-

First Clinic : Zaterdag 02 december 2017 om 10 uur in Brussel
Locatie : ? Tennisclub?

5. Problems table officials TDM1
-

-

Er komen klachten binnen ivm het ‘niet goed uitvoeren’ van de taken door de
tafelofficials.
# Een schrijven werd reeds gestuurd naar alle clubs TDM1 om het
wedstrijdblad 40 minuten vooraf aan te bieden aan de scheidsrechters.
# We zitten in een overgangsfase. Met het wegvallen van de ‘commissaris’
moeten de clubverantwoordelijken deze taak overnemen.
Het NDR zal een samenkomst voor tafelofficiëlen organiseren en de clubs uitleg
geven om alles optimaler te doen verlopen.
De raad van bestuur Prombas wordt hierover ingelicht.

6. Clinic TDM1-2 Jambes November 18th at 9u30
-

Centre Sportif ADEPS Jambes, Alée du Stade 3 ; 5100 JAMBES.
Presentation : J. Jacobs and J. Andreu.
Deze datum werd verplaatst van 11 naar 18 november !
Onderwerpen : # Loopfouten
# Onsportieve fouten
# Consistente leiding
Meebrengen : Smartphone en schrijfgerief.

7. Women Project
-

-

Lijst van ‘Potentials Women’ AWBB & BVL is opgemaakt (21)
Eerste clinic :
Datum : 20 november 2017 om 19u30
Plaats : ?? Neder-Over-Heembeek ?
Lesgevers : J. Jacobs en J. Andreu.
Er wordt onderzocht om naar een internationale wedstrijd te gaan kijken.
Aanwezigheid op het X-Mas tournement gevraagd. Daar kan de opvolging
gebeuren van de women potentials.

8. X-mas tournement 27-28-29 Dec 2017
-

NDR leden aanwezig.
15 Prombas scheidsrechters mogen er fungeren (Potentials TDM)

9. Budget NDR
-

Aan de liga’s (AWBB-BVL) wordt gevraagd om voor dit werkjaar het budget
voor het NDR goed te keuren.
8 clinics in totaal. (max 600 € /clinic ; uitgezonderd de 2 nationale clinics)
# Eén Algemene Vergadering TDM 1-2 (58 refs + 10 comité leden)
# Eén extra Clinic TDM 1-2
(45 refs + 10 comité leden)
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# 3 Clinics for Potentials TDM (22 refs + 6 comtité leden)
# 3 Clinics for Potentials Women (BVL-AWBB) (21 refs + 6 comité leden)
# Refs geen vervoerskosten.
# Broodjes (aantal x €6).
# Vervoerkosten comité leden.

10. Varia
-

Aan elke liga’s (AWBB-BVL) wordt gevraagd wie als potential ingeschakeld kan
worden (2 personen) om wedstrijden te fluiten in TDM2 vanaf december. (zie
lijst van potentials Landelijke BVL en Régional AWBB).
Aan de liga’s (AWBB-BVL) wordt ook gevraagd om eind april een lijst van
nationale evaluatoren bekend te maken, zodat de Raad van Bestuur deze kan
goedkeuren in mei (voor het volgend seizoen).
Aanduiding van TDM1 refs in bekerwedstrijden Pro league. Onduidelijke
betalingsmethode besproken.
In de loop van het seizoen komen de 6 TDM1 evaluatoren samen voor het
bespreken van de evaluaties.
Op het einde van het seizoen zullen een aantal coaches uit TDM 2
samenkomen om de evaluaties te bespreken
Vanaf december tot maart zullen een 10-tal potentials de kans krijgen om te
fungeren in 2à3 wedstrijden in TDM 1. Zij zullen een coaching krijgen die
meetelt voor hun klassering.
Ch. Rasschaert en B. Braeckman : inactiviteit goedgekeurd.

Volgende vergadering op woensdag 06.12.2017 om 19:00 in zaal Bosveld te Machelen.
Patrick Flament
President

Dirk Debbaut
Secretary

3

