Vergadering scheidsrechtercommissie zaterdag 2 juni 2018, Het Rooi – Berchem.
Aanvang: 13h30
Aanwezig: Tom De Vos (TDV), Ronny Van Saen (RVS), Kris Vansteenwegen (KVS), Danny Voordeckers
(DV), Jean Stroobants (JS).
Afwezig: Steven Achten (SA)
De voorzitter verwelkomt Tom De Vos bij zijn 1ste vergadering als nieuw commissielid.
1. Ontslagneming Victor Jacobs
Via een email bericht meldt Victor Jacobs zijn ontslag als commissielid en scheidsrechter
wegens gezondheidsredenen. Er wordt besloten om hem te gaan bezoeken na de operatie 22/6,
en dan een cadeaubon en zijn jubilarispin te geven.
Verder blijft hij tot nader bericht in de gesloten Facebook groep van scheidsrechters en
timekeepers.
2. Goedkeuring vorig verslag dd. 2017.11.26 (zie bijlage)
Het verslag wordt overlopen mbt openstaande acties, deze zijn afgesloten.
Verslag wordt goedgekeurd.
3. Opleidingen
3.2. Evaluaties
3.2.1. G-karate (RVS-JS)
RVS meldt dat er een koppeling naar het Olympisch platform is via Eric Bortels.
Er wordt gewerkt aan een structuur op Vlaams en Belgisch vlak als draagvlak voor
i-karate. JS, RVS en Eric Bortels vertegenwoordigen Vlaanderen, Marcel Delsaux en
Frank Dubois Wallonië. Er wordt gemeld dat de WKF scheidsrechters slechts
sporadisch worden gevraagd op deze wedstrijden.
3.2.2. Praktijktraining Berlaar (RVS)
Werd als positief bevonden, er is nood aan dergelijke initiatieven om kwaliteit te
verhogen. Het PKCA engageert zich om 2x in het voorjaar en 2x in het najaar
een platform te voorzien voor scheidsrechters bij hun kumite stages voor kampers.
3.2.3. Cursus nieuwe scheidsrechters feb 2018 te Geel (DV)
Nieuwe locatie te Geel Larum is goed bevonden.
Er is voldoende plaats om timekeepers een apart lokaal te geven en
een kleine wedstrijdvloer te installeren voor praktijk toepassing.
Er wordt voorgesteld om het eerste half uur SR en TK samen te plaatsen omdat dan
de toelichting vh RvIO wordt behandeld en dit ook van belang is voor TK’s.
Verder blijft dezelfde formule behouden.
3.3. Activiteiten mbt opleiding:
3.3.1. Educatieve kwis (KVS): KVS neemt dit voorstel terug op.
3.3.2. Praktijkstages (DV)
Om kwaliteitsredenen wordt er voorgesteld om 2 praktijktrainingen per seizoen te
verplichten voor alle scheidsrechters die wensen te verhogen van graad, dwz voor D,
C en B niveau. Indien de RVB hiermee instemt zou dit moeten worden ingewerkt
in het RvIO.
3.3.3. Bijscholing actieve scheidsrechters zondag 9 september in het Parochie centrum
Geel-Larum als dit beschikbaar is, DV laat dit asap weten.
Tijdens het examen zal er een sessie voor tatami managers (KVS) worden
georganiseerd.

Praktijk evaluaties dienen bij voorkeur einde seizoen te worden uitgevoerd door elk
commissielid apart. Zodoende wordt de evaluatie uitgevoerd bij het afsluiten van
het wedstrijdseizoen en is men voorbereid voor de bijscholing in september.
Op de uitnodiging dient te worden vermeld dat de vergunning moet worden
meegebracht om dan in te scannen voor registratie.
Lesschema en examen structuur blijft behouden.
De examenvragen worden aangepast naar de nieuwe WKF reglement nuances.
3.3.4. Dangraden die in aanmerking komen als promotie voorwaarde:
De RVB heeft de richtlijn gegeven om alleen dangraden van erkende leerscholen
te aanvaarden als promotie voorwaarde.
Dit houdt in dat we van elke scheidsrechter dienen te weten waar deze zijn dangraad
(graden) heeft behaald.
JS zal de dangraden en leerscholen opvragen bij het secretariaat.
3.3.5. Coaching scheidsrechters (KVS)
KVS werkt per scheidsrechter niveau een voorstel uit om de praktijkbeoordeling
te optimaliseren en deze nog beter meetbaar te maken.
Ook wordt er een ‘peterschap’ van maximum 4 scheidsrechters per commissielid
voorgesteld. Hiermee krijgen scheidsrechters in opleiding een directe en meer
persoonlijke begeleiding. Scheidsrechters D, C en B niveau kunnen zelf een ‘peter’
kiezen. TDV maakt een draft lijst op en stuurt deze naar KVS. Deze wordt na
goedkeuring naar de betrokken SR verstuurd met het verzoek een keuze ‘peter’ aan
te duiden.
3.3.6. Toelichting nieuw wedstrijdreglement.
Elke reglement wijziging wordt door WKF ingevoerd op 1 januari.
Er loopt een voorstel om een week vóór de Vlaamse Kampioenschappen een briefing
te organiseren om de nieuwe WKF richtlijnen toe te lichten zodat de SR voorbereid
zijn voor de Vlaamse en Belgische Kampioenschappen.
Een definitieve beslissing om dit te organiseren wordt genomen bij de december
meeting voorafgaand het jaar van invoering van een nieuwe reglement versie.
4. Wedstrijden
4.1. Gebruik van correcte (=up to date) lijsten SR en TK:
Bij wedstrijden zorgt de verantwoordelijke scheidsrechter ervoor dat de meest actuele lijst
wordt gebruikt bij de uitnodiging van scheidsrechters en timekeepers. Deze lijsten zijn
beschikbaar op het secretariaat en worden na elke cursus (feb) en bijscholing (sept)
bijgewerkt.
4.2. Niet actieve scheidsrechters in officieel uniform op buitenlandse wedstrijden.
Er is vastgesteld dat een ex-VKF scheidsrechter wiens scheidsrechter licentie vervallen is,
toch met BKF das & badge scheidsrechtert (effectieve vaststelling in Nederland).
Er is ook niet geweten of hij nog een geldige VKF-vergunning heeft.
Deze persoon was ingegaan op een rechtstreekse uitnodiging van de wedstrijdorganisatie.
Er wordt aan de RVB gevraagd hoe we dit best benaderen (bvb melding om dit niet te doen
vanuit het secretariaat? de commissie?)
4.3. Selecties SR bij wedstrijden uitvoeren door de commissie ipv organisatie.
Gezien het hoge aantal nieuwe scheidsrechters en de huidige spreidingsproblematiek met de
actuele regeling (organisaties nodigen uit) stelt de commissie voor om de uitnodiging zelf te
beheren en zo elke nieuwe scheidsrechter evenveel kans te bieden op wedstrijddeelname.
Zo worden de promotiekansen (deelname aantal verplichte wedstrijden) gelijk gesteld. De
commissie vraagt de RVB dit te bekijken en indien OK het RvIO aan te passen.

4.4. D en C scheidsrechters als centrale rechter bij kata en kumite:
Er worden door sommige vloerverantwoordelijken regelmatig D en C scheidsrechters als
centrale (hoofd)scheidsrechter ingezet. Dit is tegen de richtlijnen van het RvIO in.
Zolang een kamp vlot verloopt zijn er geen problemen maar wanneer er zich een situatie
voordoet waarbij een degelijke kennis van het reglement noodzakelijk is ontstaat er een
probleem en moet er bijstand worden verleend.
Dit komt niet goed over bij kampers, publiek en het tast de geloofwaardigheid aan.
Verder zijn zulke situaties niet goed voor het zelfvertrouwen.
Het B niveau dient als instap om verdere verantwoordelijkheid op te nemen en moet
hiervoor worden gebruikt. Om kwaliteitsvolle arbitrage te waarborgen zou elk niveau een
‘rijpingsperiode’ moeten doorgaan zoals dat ook het geval is bij het aanleren
van karate technieken.
4.5. Binnenlandse wedstrijden
28/10 Beker van Hoeselt
17-18/11 Open internationale de Liége (informatieve vermelding, valt samen met
OPEN de Liége).
18/11 Beker van ‘t Kamp Leopoldsburg
25/11 Beker van Oostkamp
26/01/2019 Vlaamse Kampioenschappen WKF-systeem - Beerse
23/02/2019 Belgische Kampioenschappen WKF-systeem - Luik
4.6. Buitenlandse wedstrijden (Premier League, Series A, Youth League, selectiewedstrijden)
14-16/09 K1 German Open Berlijn, (vrij-zat): DV, KVS en indien het budget het
toestaat TDV. Er wordt geopteerd om met het vliegtuig te gaan van
donderdag tot zondag, kostprijs +- 130€ pp, trein = +- 110€ pp (7 uren
onderweg)
21-22/09 Open Lion Cup: (vrij-zat): TDV, DV, Marco Venturini, Gi Goormans
Verplaatsing gebeurt met één (eigen) wagen.
13-14/10 Open Pilzen: KVS, JS, TDV, SA (?) Bekijken of het vliegtuig een optie is,
anders een auto huren als iemand wil rijden.
15/12 Open Sittard zaterdag: afwachten hoeveel SR gevraagd worden door
de organisatie.
2019: EK min 21 jarigen in Denemarken 6 tem 10 februari.
DV meldt dat hij op deze wedstrijd zijn licentie dient te vernieuwen. Dit moet
worden gemeld bij inschrijving van deelname door het secretariaat.
De kandidaturen voor deelname aan het EKF examen (KVS en SA
– RVS heeft zich teruggetrokken) in 2019 worden besproken. Aangezien KVS
betrokken partij is, houdt hij zich afzijdig bij deze materie en verwijdert zich.
De 4 andere commissieleden beslissen na beraad unaniem om de
kandidatuur van KVS voor te dragen en deze van SA te weerhouden. De
commissie vraagt hierdoor extra budget voor 2019 voor deelname van KVS
aan het examen te Denemarken waarbij rekening moet worden gehouden
met de meerkosten voor promotie in de daarop volgende jaren, dwz voor 4
examen niveaus meerkosten van +- 600€ per examen deelname. De kostprijs
voor een licentie vernieuwing bedraagt 200€ per 4 jaar.
Alle selecties zijn onder voorbehoud en de voorgestelde selecties en verplaatsingen
moeten zoveel mogelijk binnen het budget vallen.

5. Budget:
5.1. DV vraagt om de onkostennota’s tijdig te bezorgen voor nazicht.
DV bezorgt deze bij goedkeuring aan het secretariaat.
5.2. De budgetstatus mei 2018 is gevraagd maar nog niet ontvangen.
5.3. Een afschatting voor het najaar van 2018 kan nog niet worden gemaakt.
DV brieft deze zodra de huidige status is ontvangen.
6. Varia
6.1. GDPR – privacy wetgeving (KVS)
De huidige situatie wordt toegelicht door KVS (privacy consultant), hij is vrij goed op
de hoogte van deze materie. KVS raadt niettegenstaande aan juridisch advies in te
winnen bij complexe vraagstukken. Aangezien VKF als juridische entiteit wordt
aanzien vanwege de Europese regelgeving, volgt de scheidsrechterscommissie de
VKF in de richtlijnen naar GDPR-conformiteit.
6.2. Opvolging aanwezigheden bij activiteiten (JS)
JS meldt dat gegevens soms wat laat toekomen maar toch goed verloopt.
Einde seizoen wordt deze lijst aan alle commissieleden bezorgd.
6.3 . Jubileum pins (JS)
De lijst is nog niet volledig.
DV gaat de ontbrekende gegevens opzoeken via de inschrijvingen bij cursussen en
bezorgd deze aan Jean.
De Voorzitter sluit de vergadering om 18h00.
Verslag: Danny Voordeckers
Actiepunten:
Actie nr.

Actie
owner
DV
DV - JS

Target date

Beschrijving

na 22/06/2018
31/08/2018

3.
punt 3.3.1.

KVS

14/07/2018

4.
punt 3.3.2.

RVB

31/08/2018

Cadeaubon Vic + bezoek plannen
Planning PKCA kumite stages voor kampers mbt
praktijkstage mogelijkheid voor scheidsrechters en
timekeepers.
Doelstelling online quiz: de deelnemers van de
bijscholing te verplichten of te motiveren de cursus vóór
de bijscholing door te nemen.
In te dienen ten laatste vrijdag 18 augustus, een week
chasen tot 25 augustus. Uitsturen vrijdag 28 juli. Naar
Danny sturen tegen 14 juli. Danny stuurt feedback en
Kris verwerkt tegen 21 juli.
(basisvragen en optioneel: tatami manager, enz…)
Reviewer: DV
Verplichting invoeren van 2 praktijkstages per seizoen
als promotievoorwaarden.

5.
punt 3.3.3.

DV

31/06/2018

6.
punt 3.3.4.

JS

30/08/2018

1. punt 1.
2.
punt 3.2.2.

Inschrijvingsformulieren aanpassen voor de bijscholing
van September: meebrengen vergunning om in te
scannen.
Dangraden en bijhorende leerschool opvragen bij het
secretariaat.

7.
punt 3.3.5.

KVS

30/08/2018

8.
punt 3.3.5.

TDV

30.07.2018

9.
Punt 4.2.
10.
Punt 4.3.

RVB

30/08/2018

RVB

30/08/2018

11.
Punt 4.6.
12.
Punt 5.2.
13.
Punt 6.2.

RVB

30/08/2018

DV

Asap reminder

DV

30/8/2018

per scheidsrechter niveau een voorstel uitwerken om de
praktijkbeoordeling te optimaliseren
KVS werkt in functie van coaching & evaluatie van
scheidsrechters een evaluatieformulier en – methode
uit rekening houdend met criteria per niveau.
Reviewers: DV, RVS
TDV maakt een draft keuze lijst op dewelke naar KVS
gestuurd wordt en vervolgens naar de betrokken SR
wordt verstuurd
Niet actieve scheidsrechters in officieel uniform op
buitenlandse wedstrijden.
Selecties SR bij wedstrijden uitvoeren door de
commissie ipv organisatie. De commissie vraagt de RVB
dit te bekijken en indien OK het RvIO aan te passen.
Extra budget en selectie deelname KVS aan het EKF
examen in Denemarken tijdens EKF min 21 jaar
budgetstatus mei 2018 gevraagd bij het VKF secretariaat
maar nog niet ontvangen.
Lijst mbt dienstjaren afwerken.

