College of referees – 10 juni 2018
1. Aanwezigen
Wim Nuyens
Wijnand Hubregsen
Beatrix Van Dingenen
Frank Istas
Peter Istas
Pascal Lievens
Piet Vanneste
Albert Van Espen
Luc Frooninckx
Frans Kenis
Didier Clerens
Fabrice Vandenbroeck
Claude Felix
Ludovic Vanden Bulck
Isabelle Claessens
Romi Boden
Isabelle Collard
Brigitte Massaut

Voorzitter VSC – voorzitter CoR
STC – (Secretaris CoR)

Beheerder database officials
Afgevaardigde officials VSC

Beheerder database officials

2. Opening van de vergadering

3. Op voorhand gestelde vragen of opmerkingen
-

Gedrag/houding van officials naar atleten: PK West-Vlaanderen
Hoe zorgen dat atleet zijn ingeschreven proeven ook doet

4. Punten van de vorige vergadering
a. Een aantal onder ons volgen regelmatig een opleiding / bijscholing. Voor de bijscholing
wordt dit geformaliseerd in een attest.
Wordt het behalen van een bepaald official niveau ook geformaliseerd door een attest /
diploma ?
Nu hebben we zelf als official geen bewijs welk niveau we hebben.
Advies CoR:
Opvolging van alle referees en officials wordt weernomen in het verslag van de CoR. Zo
kunnen we steeds refereren naar een bepaald tijdsstip wat betreft inschaling. Dit moet
begeleid worden door een officieel attest, naar analogie met de diploma’s van RedFed (of
ILS-E).
Belangrijk is wel dat ALLE opleidingen, stages of bijscholingen gemeld worden..
b. Hoe weten we wat de juiste versie van het reglement is dat vandaag van toepassing is.
Advies CoR
Publicatie van één reglement vanaf Aug 2018, van zodra mogelijk.
Dateren als reglement 01/01/2018 en communiceren naar de clubs. Van toepassing op
eerste PK (28 Jan 18)
c.

Uitbetaling vrijwilligersvergoeding officials: Kan dit niet altijd via overschrijving gebeuren?
Kan er gewerkt worden met 1 blad met de naam van de official, zijn rekeningnummer en een
kolom om zijn handtekening te zetten?
Vermits de eerste twee bekend zijn kunnen deze worden ingevuld en moeten wij alleen
tekenen. Dit bespaart papier en is positief voor de ecologische voetafdruk van de RedFed.

d. Kan er werk gemaakt worden van een fotoboek van de officials, met een korte
omschrijving. (club, wedstrijden, …..)
Advies CoR:
Stef vragen foto’s te nemen. Invoegen in database “Chief”. Nationaal opvolgen.

5. Aanpassingen in het algemeen en eventueel technisch wedstrijdreglement
Doorgestuurd gekregen! Opmerkingen
-

Start en einde van een kampioenschap (P8)
Einde van een kampioenschap: het einde van een wedstrijd wordt bepaald op 30’ TB 2016-01
Organisatorisch 4e punt :Op de CoR is beslist om dit terug te brengen naar 20’ (FRANK)na het
laatste event.

-

6. Klassementen –Prijsuitreikingen (P14)
ILS 4.4.2 toepassen?

-

9.14 Diskwalificaties (P22)
Vanaf het uur op de uitslag heeft de club nog 30’ om protest in te dienen tegen een uitslag.
Voor punt 2 en uur uitslag : Zie TB 2016-01 organisatorisch 4e punt. (FRANK)

-

F. Wetsuits (P26)
Dikte wetsuit iLS = 5mm SD 0,5mm
Wetsuit verplicht onder 13°C

-

11.2 Gedragscode (P32)
Misschien verwijzen naar het betrokken reglement (FRANK)

-

3.2 het vervoeren van de pop (P42)
Bij het keerpunt met de pop wordt het vervoeren niet beoordeeld 5m voor het keerpunt tot 5m
na het keerpunt. Bij het vervoeren met vinnen wordt het vervoeren niet beoordeeld 5m voor en
5m na het keerpunt.10m houden (Reden: alles zonder vinnen =5m, alles met vinnen =10m)Dit
om verwarring en fouten uit te sluiten (Frank)

-

Diskwalificaties A2 (P48)
DQ 16 wordt DQ 17

-

Diskwalificaties A3 ((P51): niet coherent???
Diskwalifictaies A5 (P57)
Frank, Wijnand en Didier snappen meerwaarde DQ 37 niet
Diskwalificaties B2
DQ 38 in ILS handboek p71 maar DQ 38 is geschrapt in ILS handboek p82.
DQ 38 = Releasing the manikin before touching the turn wall or finish wall = DQ 43
DQ 21 ontbreekt international

-

Diskwalificaties B4
Er is geen DQ voorzien voor als de werper niet juist begint aan de proef (voeten niet tegen
mekaar, armen niet langs lichaam,…. Moet deze nog bijgevoegd worden of moet DQ 1
gebruikt worden (FRANK)
De officials moeten ervoor zorgen dat iedereen juist staat. Als de atleten niet juist staan aan de
start is dat de fout van de official, athans zo werd dat vroeger gedaan. Als iemand in een juiste
positie gezte wordt door een official en gaat dan toch terug anders staan dan volgt hij/zij de
bevelen van de official niet op en kan daarvoor een uitsluiting gelden. (Wijnand)

-

Tikken P 122 en 143 - P149 ILS
ILS:



Tikken moet gebeuren boven het water en zichtbaar.
Loper mag NIET zwemmen (zwembeweging met armen)

Opmerking: het is toegestaan om de deelnemer te tikken vanaf de kustzijde van de laatste
zwemboei tot de eerste keer draaivlag op het strand. Het tikken moet boven het
wateroppervlak worden uitgevoerd, zodat ze zichtbaar zijn. Bovendien mogen de lopers het
water betreden om de inkomende deelnemer te tikken en kunnen ze afstoten van de bodem ,
waden, golven vangen en naar de draaiende vlag lopen, maar mogen ze nooit zwemmen (ook
geen armactie om een golf te nemen of om op een golf te blijven).
6. Richtlijnen vanwege ILS-E of ILS

7. Week van de scheidsrechter
Er komt een vierde editie van de Week van de Official. En deze gaat opnieuw door van het eerste
tot tweede weekend van oktober: van 6 tot 14 oktober 2018.

Vanuit de VSF willen we de sportfederaties opnieuw een gadget aanbieden dat kan verdeeld
worden tijdens de Week van de Official 2018. Hieronder vind je wat meer informatie.
In samenwerking met 22 federaties werden in 2017 zo’n 28.000 cheering sticks verdeeld in
sportclubs en op sportevenementen. De boodschap hierbij was om ook met zijn allen te
supporteren voor de official.
In 2018 leggen we de focus op het “rechtstreeks bedanken” van de official.
Goodiebag
VSF zal zo’n 3.000 goodiebags laten bedrukken (voorbeeld zie foto hieronder – kleur nog onder
voorbehoud). Deze goodiebag is een herbruikbaar tasje, waarin we vanuit de VSF standaard
enkele gadgets zullen voorzien, specifiek gericht naar de official.

Goodiebag bedrukt in het kader van de Week van de Official (kleur nog onder voorbehoud)

Standaard-inhoud:
-

Notitieboekje bedrukt in het kader van de Week van de Official (#bedanktscheids
#bedanktjury)

-

Lanyard bedrukt in het kader van de Week van de Official (#bedanktscheids #bedanktjury)

-

Drinkfles geschonken vanuit Sport Vlaanderen

-

Bedankingskaartje gericht naar alle officials

-

Aanvulling met andere leuke extra’s (vb. waardebon, extra geschenkje) – gesponsord –
momenteel nog in onderhandeling

Via de goodiebag willen we ook alle deelnemende sportfederaties afzonderlijk de kans geven om
verder aan te vullen bv. met een eigen gadget. Je kunt de goodiebag dus persoonlijk maken vanuit
jouw sportfederatie en voor jouw sporttak(ken).
Enkele suggesties: een federatie-gadget, een kaartje, geschenkje,... Spreek gerust ook even jouw
sponsor(s) aan om hieraan mee te werken.
Zo komen we samen tot een mooi gevulde goodiebag voor jullie officials.
De federatie beslist zelf naar hoeveel en welke officials dit wordt verdeeld (regio, niveau,...). Op
welk moment (liefst tijdens de Week van de Official) en op welke manier (vb. op een bijscholing
voor officials, op een receptie, via het sportclubbestuur,…) je dit wilt overhandigen, kies je dus
ook zelf als sportfederatie.
Praktisch
Net zoals in 2017 bieden we dit aan vanuit de VSF, maar het is een vrije keuze om hieraan deel te
nemen.
-

De VSF staat in voor de bestelling (en betaling) van de goodiebags (met een maximum van
3.000 stuks).

-

De sportfederaties staan in voor de verdeling naar hun officials (en eventueel voor het extra
vullen ervan).

-

De goodiebags worden begin juli bij VSF geleverd. Daarna spreek ik per federatie af hoe de
bestelling best ter plaatse geraakt (op de federatie).
Dat betekent dat je je als federatie, indien je op dit aanbod intekent, dus engageert om
tussen begin juli en begin oktober de goodiebags bij de officials te krijgen. Deze timing is dus
identiek aan vorig jaar, om de deelnemende federaties maximaal de tijd te geven voor de
verdeling. Zo kan dit bvb. opnieuw gecombineerd worden met clubbezoeken, samenkomsten
of een ledenvergadering en wordt er zo bespaard op eventuele verzendkosten.

8. Opvolging officials
a. Verslagen
Alle verslagen van de wedstrijden, moeten naar de voorzitter, secretaris en Piet Vanneste en
Claude Felix (databeheerders) worden gestuurd. In de verslagen worden bemerkingen
geschreven in verband met officials, die kunnen gebruikt worden als basis voor doorstromen
of net niet.
Bijkomend is een overzicht van de laatste 20 jaar gemaakt van alle officials en hun deelname
aan Vlaamse wedstrijden.
De verslagen moeten gebruikt worden om officials bij te kunnen sturen. We kunnen hier
werken met scores voor de officials (zelfde kleurcode systeem zoals de verschillende
onderdelen).
Claude is verantwoordelijk als beheerder database officials. Vanaf nu kan tijdens elke
commissie deze database worden geraadpleegd.
Belangrijk is voldoende input te geven van zowel nationale als internationale opdrachten.
b. Overlopen van de verslagen
i. Vlaamse wedstrijden
Wedstrijd
PK Antwerpen - Ekeren op 15/10
VK zwembad – Aalst 27/11
PK Oost Vlaanderen – Brasschaat op 28/01
PK Vlaams Brabant – Asse op 04/02
PK Limburg – Sint Truiden op 15/04
PK West Vlaanderen – Izegem op 22/04

Verslag
OK: Trix
OK: Ludovic
OK: Piet
OK: Luc
OK: Luc
OK: Pascal

FILCOW – Oostende op 7 en 8/07
BK – Middelkerke op 25 en 26/08

ii. Waalse wedstrijden (input via Claude Felix)
Wedstrijd
PK Lux – Marche 8/10/2017
PK Luik – Huy 12/11/2017
PK Waals-Brabant – Rixensart 25/02/2018
PK Lux – Bastogne 11/03/2018
MISPY – Seraing 25/03/2018
MISP – Seraing 29/04/2018
BK – Seraing op 06 Mei

c.

Hyperlink
OK: Isabelle
OK: Brigitte
OK: Didier
?
?
?
OK: Claude

Vorming en/of bijscholingen 2018/2019
Deelname van A-officials aan de CoR wordt eveneens beschouwd als stage.
Opleiding/Bijscholing B-officials openwater: Vlaams Brabant op 26 mei
-

Inrichtende club: LeRC
Lesgever Luc Frooninckx
Locatie: Rotselaar
Duur 4 uur (13u00 tot 17u00)
Deelnemers:
Club
LeRC
RCTAL
STRC
COAST

Deelnemer
Luc Froooninckx, Albert Van Espen, Isabelle Goegebuer, Natalie
Chiaverini, Roos Bleukx, Xavier Roex
Gerlinde Dhondt
Greet Mathijs, Sandra Smet
Isabelle Claessens

Opleiding/Bijscholing B-officials openwater: Antwerpen op 09 juni:
- Inrichtende club: PoRC
- Lesgever Wim Nuyens
- Locatie: Belgiëlei 117 2018 Antwerpen
- Duur 4 uur (09u00 tot 13u00)
- Deelnemers:
Club
VZW
ARC
PoRC
BLITS

Deelnemer
Karel Logghe, Eddy Dhooge
Viviane Callaert
Wim Nuyens
Luc Nijs

Opleiding/Bijscholing B-officials openwater: LFBS
Opleiding/Bijscholing B-officials zwembad:
Opleiding/Bijscholing B-officials zwembad:
Opleiding/Bijscholing B-officials zwembad:
Opleiding/Bijscholing B-officials zwembad:
Opleiding/Bijscholing B-officials zwembad:

Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost- en West-Vlaanderen
LFBS

i. Regionale verdeling
In het verleden werd er afgesproken de vorming en/of bijscholing regionaal te gaan
coördineren, zodat de deelnemers niet worden afgeschrikt door de verplaatsingsafstanden.
ii. Vastleggen van de thema’s
Standaardpresentatie opmaken op basis van de voorzien doelen:
o Administratieve documenten ten gevolge van het gebruik van het Splash
programma (aparte presentatie)
o Fluitgebruik en stemgebruik.
o Aandacht tijdens de ganse duur van de wedstrijd.
o “Kleine test” voor aanvang van een wedstrijd.
o Tijdopnames (nood)procedures.
o Test als basis van de punten waar nadien wordt op ingegaan.
o Onderscheid maken tussen niveau B en C (ook aandacht naar werking C-niveau)
d. Kledij
Nieuw voorstel op Vlaams niveau
Elke official die een opleiding of een stage volgt, krijgt, na succesvol slagen in de
vorming, gratis een polo van de federatie.
Nationaal A geslaagden, ontvangen een rode polo (met opschrift Referee).
Stage lopende officials nationaal C ontvangen geen dagvergoeding. Een kopie moet
worden bezorgd aan de betrokkenen.
Vanaf het niveau nationaal C (erkend door CoR) ontvangt de aanwezige official steeds
een vergoeding.
Elke official dient in uniforme kledij zijn functie te vervullen.
Definitie van een uniforme kledij:
 Voor een technisch official
o Witte polo (met opschrift official).
o Blauwe broek (navy).
 Voor een referee (chief en deputy – event/area)
o Rode polo (met opschrift referee).
o Blauwe broek.

e. Upgraden van nieuwe officials
Volgende persoon werd voorgesteld tot international A pool voor de sportcommissie ILS-E
(Belgrado) Mar 18.
i. Internationaal niveau
 Upgrade tot internationaal A pool:
 Trix Van Dingenen (RedFed).
ii. Nationaal niveau
1. Stages
Naam

Stage 1

Resultaat

Stage 2

Resultaat

Ludovic Vandenbulck

A ocean

PoRC

08/07/17

Gunstig

09/07/17

Gunstig

POLO

Isabelle Claessens

A ocean

COAST

08/07/17

Gunstig

09/07/17

Gunstig

Romi Boden

A ocean

PoRC

08/07/17

Gunstig

09/07/17

Gunstig

Ludovic Vandenbulck

A pool

PoRC

14/05/17

Zeer goed

26/11/17

Goed +

Massin Maryse

C

Nel’Aur

02/04/17

Gunstig

Deflandre Bruno

C

Nel’Aur

02/04/17

Gunstig

Matthieu Andrée

C

Nel’Aur

02/04/17

Gunstig

Mathijs Greet

C

STRC

12/11/17

Zeer goed

25/11/17

Zeer goed

Bloemen Monica

C

STRC

12/11/17

Goed

Ceustermans Ingrid

C

LERC

De Bruycker Inge

C

RCTAL

12/11/17

Goed

De Cuypere Vanessa

C

RCTAL

12/11/17

Goed

Ongena Marleen

C

BRC

28/01/18

25/02/18

OK

Vercauteren Marleen

C

BRC

15/11/17

04/02/18

OK

Bleukx Roos

C

LERC

OK

Chiaverini Natalie

C

LERC

OK

Nijs Luc

C

BLITS

Ultee Manon

C

BLITS

Van Mogh Kim

C

BLITS

Piron Pieter

C

HRC

OK
OK

12/11/17

Zeer goed

OK

OK
OK
15/04/18

Extra polo ontvangen:
f.

Peter Istas (wit en rood)
Dries Geussens (wit)
Luc Frooninckx (rood)
Robin Feyen (wit)

Deelname aan kampioenschappen
i. Internationale kalender 2018
 Europees Junioren kampioenschap van 10/09 – 15/09
Functie
Technical official



Naam
Isabelle Claessens

Nationaliteit
Belg

Wereld kampioenschap 15/11 – 02/12

Functie
Deputy referee IRB
Technical official
Technical official
Technical official
Technical official

Naam
Wim Nuyens
Pascal Lievens
Piet Vanneste
Ludovic Vanden Bulck
Trix Van Dingenen

Opmerking
Aangesteld
Kandidaat – endorssement
Kandidaat – endorssement
Kandidaat – endorssement
Kandidaat – endorssement

ii. Nationale kalender
 Taakverdeling kampioenschappen 2018/2019
Hoofd
PK Luxemburg
PK Antwerpen 28/10/2018 – Hoogstraten
VK 21/10/2018 - Aalst
PK Luik
PK Oost Vlaanderen
PK Vlaams Brabant
PK Waals-Brabant
PK Luxemburg
MISPY
PK Limburg - Sint Truiden
PK West Vlaanderen
MISP
BK zwembad - 12/05/2019 Brugge
Combiné
Filcow 06 en 07/07/2019 - Oostende
BK ocean 24 en 25/08/2019

9. Slotwoord

Event

Stagebegeleider

