Vergadering scheidsrechter commissie 29.12.2018 Het Rooi Berchem
Aanwezig: Ronny Van Saen, Jean Stroobants, Tom Devos, Kris Vansteenwegen, Danny Voordeckers
Verontschuldigd: Steven Achten
De voorzitter opent de vergadering om 10h45.

1. Goedkeuring vorige verslagen, dd. 2018.06 + 2018.09.09
Verslagen worden goedgekeurd.
2. Evaluatie G-karate
Momenteel is er overleg met Parantee en is alles on-hold geplaatst.
Er bestaat nog onduidelijkheid mbt de G-commissie samenstelling en werking. Er zijn opmerkingen
van gebrek aan uniformiteit en de persoonlijke doelstellingen die niet op dezelfde lijn liggen.
Het Belgisch G(I?)-Kampioenschap is gepland op 10/3, er zijn nog geen uitnodigingen toegekomen
bij de G-scheidsrechters.
Er is melding van het ontbreken van de G aanduiding op de officiële scheidsrechterlijst.
JS neemt contact op met het secretariaat om dit te aan te passen.
3. RvIO
Het huidige voorstel wordt overlopen en aanpassingen mbt Artikel 2 en 5 mbt selectie criteria
worden ingewerkt. De Selectiecriteria voor EKF selectie worden besproken en een nieuw voorstel zal
worden ingediend (DV).
4. Budget
4.1. Onkostennota afhandeling
Onkostennota’s dienen tijdig te worden ingediend en te worden verwerkt zoals afgesproken.
Een belangrijke onkostennota mbt de wedstrijd Pilzen ontbreekt nog na meer dan 2 maanden.
Dit moet worden vermeden, een vlottere verwerking moet worden aangenomen.
4.2. Budget 2018
Budget zit momenteel op koers, onkostennota Pilzen dient nog te worden verwerkt.
De wedstrijd Pilzen is een try-out mbt het huren van een auto voor verre verplaatsingen.
Onkosten van de vergadering dienen ook nog te worden verwerkt.
4.3. Budget 2019
Voorstel budget 2019 is door de RVB goedgekeurd.
Gezien enkele aanpassingen in de wedstrijdplanningen zal dit van nabij moeten worden opgevolgd.
Zo gaat het ONK niet meer door. Het K1 toernooi in Parijs valt terug samen met het Vlaams
Kampioenschap-WKF. Aangezien Parijs een belangrijke voorbereidende WKF wedstrijd is, wordt de
suggestie gedaan om bij de planning van het VKF-WKF kampioenschap hiermee rekening te houden
zodat deze wedstrijden niet samenvallen.

5. WKF-VKF wedstrijden
5.1. Binnenlandse wedstrijden
Planning van de officiële wedstrijden voorjaar 2019:
26/01 VK kamp te Beerse
23/02 BK LUIK (zaterdag!)
10/03 G-BKF Hasselt
17/03 PK Oost-Vlaanderen Gent
26/03 PK Antwerpen Aartselaar
05/05 PK Limburg Lommel

5.1.1. Evaluatie wedstrijden najaar 2018
Beker van Hoeselt 28/10/2018: Na de wedstrijd is er een melding gedaan van problemen
met een vader van een kamper. Navraag leert ons dat er onvoldoende assertief is gereageerd
op dit gebeuren. Om zulke situaties te voorkomen lopen er sensibiliseringscampagnes.
Verder geen problemen gemeld.
Beker van Leopoldsburg 18/11/2018: een protesterende coach die meldde dat er bij een
categorie min 14 jaar punten gegeven werden bij jodan contacten. Meldingen van deze aard
verminderen duidelijk wanneer rechters de mogelijkheid hebben om een contact aan te
duiden. Als commissie moeten we erover waken dat dit onder de aandacht van de
scheidsrechters blijft.
Beker van Oostkamp 25/11/2018: het verslag vermeldt een protest van een coach
omdat een (beginnende) hoekrechter is blijven zitten bij de kamp van een lid van
de eigen club. Deze situatie is rechtgezet door de kamp te herdoen. Hieruit blijkt nog eens
hoe gevoelig het ligt om kampers van de eigen club te beoordelen, dit dient zoveel
mogelijk te worden vermeden. Verder geen problemen gemeld.
5.1.2 Vlaamse VKF-WKF Kampioenschappen 26/01/2019 Beerse.
De voorbereidingen zitten op koers.
De kata regelgeving is fundamenteel veranderd in het nieuwe reglement, er wordt terug met
punten gewerkt. Het reglement vermeld dat Nationale Federaties het vlaggensysteem
kunnen blijven toepassen tot eind 2019.
Momenteel wordt er volop aan de Nederlandse vertaling gewerkt.
De commissie beslist om het vlaggensysteem toe te passen. De voorzitter neemt nog deel
aan het Open Helsinki Kampioenschappen en zal daar een EKF commissielid raadplegen ivm
deze nieuwe kata reglementen.
Intern is er contact opgenomen met Dirk Delnooz om de nieuwe werkwijze in te werken in
zijn digitaal wedstrijd systeem.
5.1.3 Round Robin procedure
Deze wordt duidelijk beschreven in de nieuwe reglement versie en kan zonder
problemen worden toegepast bij alle wedstrijden.
5.1.4. Specifiek VKF-WKF reglement
Gezien de grondige aanpassing aan het WKF kata reglement lijkt het ons nuttig om het
specifiek VKF reglement terug in gebruik te nemen zodat afwijkingen op het WKF
reglement kunnen worden beschreven en geraadpleegd.
De belangrijkste aanpassingen zullen worden gebrieft nadat de vertaling is afgewerkt,
dan zal de vertaling worden aangeboden voor verspreiding en publicatie.
5.1.5. Ippon kumite
Er zijn enkele verschillende beschrijvingen in omloop. RVS neemt initiatief om een
éénvormig document op te maken met de focus op een multistijl uitvoering. Hij zal dit aan de
commissie voorleggen zodat een uniforme toepassing kan worden gerealiseerd.
5.2. Buitenlandse wedstrijden
- 26/01 Open de Paris: geen selectie, valt samen met VK Beerse
- 07-10/02 EK min 21 jaar Denemarken: DV, KVS
- 01-03/03 Open Oostenrijk Salzburg: DV en indien budgettair haalbaar ook TDV-KVS
- 27-31/03 EK senioren Guadelachara: DV
- 27/04 Krokoyama: TDV, SA, Kevin Segers, Gi Goormans
Reserve: Marco Venturini, Johan Marguillier

- 04/05 Open Luxemburg: DV, RVS, TDV, KVS
Reserve: Johan Marguillier, Gi Goormans, Marco Venturini
Selecties zijn afhankelijk van de toestand op het moment van uitvoering en kunnen worden gewijzigd
indien nodig.
5.2.1. Evaluatie wedstrijden najaar 2018
De wedstrijd in Pilzen is een test-case mbt het huren van een auto. De wagen dient
voldoende groot te zijn om de reis van 800 km (enkel) voldoende comfortabel te
Kunnen volbrengen. De scheidsrechtercommissie wacht nog op het indienen en
verwerking van de onkostennota’s om de financiële impact van een huurauto te kunnen
evalueren.

6. Bijscholing – Cursus nieuwe scheidsrechters
6.1. Evaluatie bijscholing scheidsrechters 9 september 2018:
Bijscholing is goed verlopen en de thema’s kwamen aan bod zoals vooropgesteld. Nieuw was de
TM sessie in de namiddag geleid door KVS. Achteraf kwamen er opmerkingen dat deze sessie zeer
intensief werd bevonden. Het was dan ook een test-case bedoeld om kennis en inzicht van de
deelnemers af te toetsen. Verderzetting zal worden gebaseerd op de opgedane kennis.
6.2. Cursus nieuwe scheidsrechters en Timekeepers 17 februari 2019 in Geel
TK werkgroep JS en SA
Met het wegvallen van Vic Jacobs engageert JS zich voor deze werkgroep.
Zelfde verloop als vorig jaar wordt voorgesteld m.u.v. het begin uur, di 10h i.p.v. 9h30.
JS neemt initiatief om de bestaande PowerPoint presentatie aan te passen aan het
nieuwe wedstrijdreglement. Deze presentatie moet minstens 14 dagen op voorhand
worden aangeboden voor verificatie door de commissieleden.
Scheidsrechters DV en KVS
Dezelfde planning als bij de cursus februari 2018 zal worden toegepast.
6.3. Praktijkstages scheidsrechters
Een 1ste stage is gepland 12/01 in Berlaar met als lesgever RVS.
Doelstelling is om minimum 4 stages per jaar te organiseren zodat er voor kandidaten voldoende
aanbod is om te kunnen voldoen aan de promotie voorwaarden.
RVS en KVS bekijken de mogelijkheid om een stage te organiseren in Oost-Vlaanderen,
DV bekijkt dit in Geel.
6.4. Geldigheid SR licenties
Scheidsrechters die hun licentie komt te vervallen zullen worden geïnformeerd zodat ze de cursus
kunnen inplannen. DV bezorgt JS een modelbrief, JS verspreidt deze.
6.5. Lijst aanwezigheden wedstrijden, stages, cursus, bijscholing
JS heeft een nuttig overzicht lijst aangemaakt, deze is zeer bruikbaar als intern werkdocument
en zal regelmatig worden geüpdatet. JS voegt een versiebeheer toe en zorgt voor eventuele
aanpassingen van het document.

7. Varia
7.1. Jubileum pins ex-VKV SR
De dienstjaren van deze personen worden aanvaard.
Tijdens de september bijscholing zullen zij hun jubileum pins ontvangen.
7.2. Volgende vergadering 2 juni 2019 10h30 Berchem.

7.3. Bijscholing sept 2019
Er wordt beslist om de schooldrukte rond 1 september te mijden bij de planning.
Volgende datum is 8 september 2019, KVS kijkt uit naar een geschikte ruimte in Brabant.
Mocht deze niet worden gevonden kan deze terug in Geel worden georganiseerd.
Er wordt afgesproken om een optie te nemen in Geel en eind volgende maand zou dit moeten beslist
worden.
7.4. Taakverdeling commissiewerking
Coördinator DV
Ondersteunend coördinator KVS
Verslaggeving TDV
Timekeeper werkgroep JS en SA
G werking RVS en JS
Project management Peterschap KVS

De Voorzitter sluit de vergadering om 16h30.
Verslaggeving: Danny Voordeckers

Taken:
DV

JS
RVS
KVS

3. RvIO – aanpassing doorvoeren
6.2. Uitnodigingen cursus afwerken en aanbieden secretariaat
6.4. modelbrief bezorgen aan JS
6.2.1. bestaande PowerPoint presentatie aanpassen
Modelbrief mbt vervallen SR licentie verspreiden
5.1.5. Opmaak éénvormig ippon kumite reglement.
7.3. zoeken naar een ruimte voor de september bijscholing

