CONCEPT Notulen Najaarsvergadering SRC 23 november 2015 te Nieuwegein
Aanwezig: de heren Satish Beella, Andrew Baird, Ashwani Chauhan, Peter Christiaans, Wisnu Datadin, Martin
Hancock, Dave Hardy, Zaheer Hussain, Ton van Huut, Gerard Inden, Jouk Jansen, Leo de Jong, Djiewan Kalloe,
Jorg Kamerbeek, Rob Kemming, Bob van Keulen, Akbal Mohamed, Ali Mohamed, Peter Moorman, Jacques
Mulders, Duco Ohm, Arjen van de Pol, Azeem Sohrabkhan (NVCU), Alex de la Mar en David Woutersen
(KNCB); totaal 25.
Afwezig met bericht: de heren Kashif Abbas, Hasrat Bagkari, Jasper de Boer, Mukhtar Butt, Rob Dhondai,
Andre Dikmoet, Ashraf Din, Adriaan van den Dries, Peter van Giezen, Tony Gilbert, Felix Gruijters, Ted
Hartman, Louk Hartong, Claas van Hees, Jan Hilhorst, Huub Jansen, Tom de Jong, Frits de Jongh, Ruud
Kaulingfreks, Sheriff Khan, Eelco Klein, Taco Kramer, Chris Lawman, Frank van Lent, Pim van Liemt, Rob
Mahabier, Willem Molenaar, Para Muthucumaru, George Reman, Sachin Singare, Rommert Soetendal, Mark
Steffelaar, Nishanta Uduwage, Frank van der Weijden en Willem Winckel; totaal 35.

1. Opening
Voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. Hij verwacht een
snelle en positieve bijeenkomst, zodat na afloop enige tijd gezellig informeel verder kan worden
gepraat. Er zijn geen additionele agendapunten op de concept-agenda ingediend.
2. Mededelingen en ingezonden stukken
Secretaris verzoekt de presentielijst te tekenen en noemt de namen van degenen die zich hebben
afgemeld.
De ReglementenCommissie staat open voor suggesties inzake de reglementen voor 2016 en verzoekt
deze z.s.m. aan onze secretaris (tevens van de ReglementenCommissie) door te geven. Hierbij wel de
kanttekening dat de ICC-reglementen voor ODI en T20I (zowel bij de Dames als bij de Heren) als
harde uitgangspunten dienen. Dit naar aanleiding van een ingekomen stuk van Eelco Klein om in de
Spelreglementen artikel 24.4 aan te passen (in plaats van “de popping crease” opnemen “het wicket”.
Dit leidt tot de vervolgvraag van Jacques Mulders of in dit geval (het betreft een no ball) ook
conform de gewijzigde ICC-reglementen voor 2016 eveneens een free hit moet worden toegekend.
Secretaris antwoordt hierop bevestigend. Dit leidt tot een advies om voor de Damescompetities hierop
een uitzondering te maken (gelet op de frekwentie waarin deze situatie kan voorkomen).
De SRC is in afwachting van de beoordelingen door ICC Europe van de umpires in het Regional
Associate & Affiliate Umpire Panel Europe (waarin Huub Jansen en Ashraf Din zijn opgenomen);
tevens wordt dan duidelijk of voor 2016 weer nieuwe kandidaten voor het Panel mogen worden
aangemeld.
Bij het KNCB Cricket Gala is Pim van Liemt uitgeroepen tot Official van het Jaar (in concurrentie
met Huub Jansen, Adriaan van den Dries en Ruud Onstein). Een welverdiende uitverkiezing door de
Nederlandse cricket community!
SGS bedankt de umpires voor het doorgeven van hun scores inzake de SGS Fair Play Trophy.
De AccommodatieCommissie bedankt de umpires voor hun input in 2015 en vertrouwt op een
voortzetting van de goede samenwerking in 2016; in 2015 werden liefst 75 rapporten door umpires
ingediend, die veelal in de week daarna tot (gedeeltelijke) verbeteringen hebben geleid.
Er is een ingekomen stuk van Willem Winckel inzake een door hem gestaakte wedstrijd. Deze zaak is
momenteel nog in behandeling bij de Commissie van Beroep en derhalve kunnen wij daar nu niet op
ingaan. Indien wenselijk geacht door de indiener kan dit punt alsnog behandeld worden in de komende
Voorjaarsvergadering.

Er is een ingekomen stuk van Jan Hilhorst. Naast vragen over opleidingen en assessments (die binnen
de agenda worden behandeld) vraagt hij om Captain Reports te delen met betrokkenen en naar overleg
tussen captains en umpires voor aanvang en na afloop van hun wedstrijd. Secretaris meldt dat er geen
verandering komt in de huidige procedure en werkwijze inzake Captain Reports vanwege de hierover
gemaakte afspraken met de verenigingen. Daarnaast stelt hij dat umpires zeker de vrijheid hebben om
de door Jan bedoelde gesprekken aan te gaan. Let er daarbij wel op dat veel captains voor aanvang van
de wedstrijd met hun voorbereiding bezig zijn en na afloop niet altijd zin hebben / snel beschikbaar
zijn.
Tenslotte toont secretaris het nieuwe witte wedstrijdshirt, het blauwe T20-shirt en het blauwe jack, dat
wij met ingang van 2016 gaan dragen. Alle items zijn op de rug voorzien van het logo van sponsor De
Bortoli Wines. Shirts worden op nader te bepalen data in het voorjaar uitgereikt.
3. Notulen Voorjaarsvergadering 2015
Er zijn geen opmerkingen met betrekking tot de concept-notulen, zodat deze definitief zijn geworden
en op de KNCB-site worden gepubliceerd, een en ander onder dankzegging aan de secretaris.
Naar aanleiding van de notulen zijn er twee opmerkingen vanuit de SRC:


In 2016 wordt een meldingsformulier “gestaakte wedstrijd” in gebruik genomen (lijkt op het
bekende formulier “Aanzegging Scheidsrechterrapport”).



De verplichting van bevoegde scorers in Top- en Hoofdklasse wordt besproken met de
competitieleiding en de NVCS om te bewerkstelligen dat in 2016 de bepalingen volledig
worden nageleefd op straffe van sancties.

4. Nabeschouwing seizoen 2014
Secretaris behandelt de opleidingen bij afwezigheid van Adriaan. Teleurstellend dat er relatief weinig
aanmeldingen vanuit de beschikbare kandidaten zijn gekomen, zeker gezien de hoge kosten van de
ECB/ACO-opleidingen en het gegeven dat de KNCB geen kosten voor de deelnemers berekende.
Cursus

Periode

Deelnemers

Geslaagd

Bondsumpire

maart en april

13

9

Level 1

april

10

5 (+ 2 nog
examen
doen)

Clubumpire

april, mei, juni

139

n.v.t.

Akbal Mohamed verzoekt op de website een overzicht van Bondsumpires te plaatsen. Er wordt geen
nut van ingezien in de korte discussie hierover. SRC beraadt zich hier nog over.
Dave behandelt de uitgevoerde assessments.
•

Er zijn 75 assessments gemaakt van 37 umpires (in 2014 resp. 53 en 29)

•

Er waren 9 assessoren aktief, evenals in 2014.

•

In de eerste helft van het seizoen (mei/juni) heeft 2/3 van de assessments plaatsgevonden; in
juli en augustus het overige deel.

•

Er zijn 7 on-field assessments gedaan.

•

Opmerkingen uit assessments worden verwerkt in opleidingen en bijscholing.

Naar aanleiding van de discussie over assessments wordt vastgesteld:


De huidige procedure wordt voor aanvang van het seizoen 2016 nogmaals bestudeerd en waar
nodig aangepast. Uitgangspunten zijn daarbij: zo mogelijk altijd kontakt (vooraf en na afloop
van de wedstrijd) tussen assessor en umpires; schriftelijke terugkoppeling naar umpires.



Akbal Mohamed vraagt naar criteria om iemand als assessor te benoemen. Dave antwoordt
dat het een combinatie is van cricketkennis, zo mogelijk ervaring met umpiring en positieve
communicatieve eigenschappen. Akbal meldt zich ter plaatse aan!



Jouk Jansen heeft een groot verschil bij zijn assessoren gemerkt (heel gedetailleerde
nabespreking en rapport versus korte nabespreking met een paar summiere punten). Dave
reageert dat voor 2016 getracht wordt assessoren nog meer op een lijn te krijgen.



Jorg Kamerbeek valt op dat in veel assessments steeds dezelfde punten terugkomen. Daarom
is bijscholing op basis van praktijksituaties erg belangrijk.

Secretaris memoreert vervolgens de volgende zaken:


Meer Captain Reports dan ooit ontvangen (alleen de zes T20 rapporten van HBS ontbreken
uiteindelijk). Het heeft wel veel tijd en energie gekost om wederom een aantal clubs te
overtuigen van de noodzaak.
De gemiddelde score per klasse was als volgt (resp 2014 en 2015):

Topklasse

6,69

6,80

Hoofdklasse

6,74

6,86

Eerste Klasse

7,06

7,15

Overgangsklasse

7,13

6,65

Twenty20

7,00

7,18

Dames Hoofdklasse

7,38

8,19



Individuele resultaten uit Captain Reports worden deze week per email verstuurd



In totaal zijn 60 umpires actief geweest. Helaas hadden wij te maken met veel umpires (20%),
die langdurig niet beschikbaar waren (werk in buitenland, ziekte, blessures, problemen in hun
club enz.)



In 2015 zijn per klasse de volgende aantallen umpires gebruikt om de wedstrijden te
bemensen: TK 17, HK 29, EK 29, OK-A 33, OK-B 37 en tenslotte 17 in T20.



Het aantal strafzaken is teruggelopen. In 2014 waren er nog 25 boekingen; in 2015 zijn er veel
minder (13) “bekeuringen” uitgedeeld. Helaas betekent dit niet dat de Spirit of Cricket in zijn
geheel veel beter wordt nageleefd. Er is ons helaas een aantal gevallen bekend waar de
umpires duidelijk hebben verzuimd om corrigerend op te treden en overtreders te rapporteren.
Van de 13 boekingen zijn er 9 afgehandeld door de Aanklager en 4 doorverwezen naar de
TuchtCommissie:
-

2x kode 1.2

misbruik material

-

7x kode 1.3

oneens met beslissing

-

1x kode 1.4

beledigen umpire

-

1x kode 2.3

ernstige kritiek op umpire

-

2x kode 3.2

geweldsdreiging

5. Financiele zaken
Voorzitter toont veel waardering voor de aanwezigheid van Bob ondanks de gezondheidstoestand van
zijn echtgenote.
Penningmeester is verheugd dat ook dit jaar de umpire-declaraties snel, eind september, zijn
uitbetaald (met dank aan Alex de la Mar). Er is dit jaar gemiddeld slechts 2 % ingehouden op de
declaraties ten gunste van het Umpirefonds.
6. Jubilarissen en promoties
Voorzitter heeft lovende woorden voor onderstaande jubilarissen en reikt de bijbehorende
memorabilia uit (afwezigen krijgen deze uiteraard later uitgereikt).


100 wedstrijden:

Adriaan van den Dries



200 wedstrijden:

Dave Hardy



300 wedstrijden:

Ashraf Din



400 wedstrijden:

Eelco Klein en Rob Mahabier



900 wedstrijden:

Willem Molenaar

Secretaris deelt mee dat de volgende umpires een welverdiende promotie hebben gekregen:


Naar D-Plus: Satish Beella, Frits de Jongh en Ad de Vries



Naar C: Martin Hancock



Naar C-Plus: Kashif Abbas, Hasrat Bagkari en Rob Dhondai



Naar C-extra: Claas van Hees, Sonny Jogia en Nishanta Uduwage



Naar B: Felix Gruijters, Jouk Jansen en Maulik Prabhudesai



Naar A: Zaheer Hussain en Djiewan Kalloe

Momenteel zijn er de volgende aantallen umpires per categorie:
Categorie

Actief

Niet actief

A (TK en HK)

11

1

B (HK en EK)

15

3

C (EK en OK)

16

2

D (OK)

12

6

Dames HK

2

0

7. Umpire Van Het Jaar 2015
Voorzitter deelt mee dat dit jaar de keus is gevallen op een collega die
•

Zijn 1e wedstrijd stond in 2007 (waarschijnlijk bij de Dames)

•

Vanaf 2010 regelmatig in de Hoofdklasse staat

•

Zeer graag gezien is bij alle clubs

•

Graag als collega wordt gezien

•

Ook “zware” wedstrijden door goede communicatie tot een goed einde brengt

•

Inmiddels 272 wedstrijden op de teller heeft

•

Altijd rustig blijft en bereid is tot last-minute wijzigingen, dus:

ALI MOHAMED
8. SGS Fair Play Trophy 2015
Bob van Keulen deelt mee dat op basis van de van umpires in Top-, Hoofd- en Eerste Klasse, alsmede
de Overgangsklasse, ontvangen cijfers deze keer Salland als winnaar uit de bus is gekomen met een
formidabele score van 9,00 (de andere Deventer club was in 1997 en 2001 al winnaar). Runner-up is
viervoudig winnaar Bloemendaal (gem. 8,40). Het brons wordt gedeeld door Dosti United 3 en
Kampong 2 (beide gem. 8,17). De prijs voor de winnaar (beschikbaar gesteld door SGS) is uitgereikt
tijdens het KNCB Cricket Gala van 22 november jl.
Bob legt uit dat hij sinds 2015 ook het cijfer 10 moet verwerken en dat liefst 9x heeft ontvangen.
Daarnaast hoopt hij in 2016 alle cijfers op maandag te ontvangen.
Secretaris deelt mee dat de inzending van scores het meest regelmatig heeft plaatsgevonden in de TK
(83%); de andere klassen bleven lichtelijk achter (tussen 69 en 75%).
9. Samenstelling SRC in 2016
Voorzitter legt uit dat in de ALV van de KNCB mogelijk een nieuw bestuur wordt gekozen, waar hij
naar alle waarschijnlijkheid geen deel van uit zal maken. Er zal dan nader worden vastgesteld wie de
voorzitter van de SRC gaat worden.

Ton van Huut deelt hierop mee dat een voorzitter van de SRC geen zitting hoeft te hebben in het
bestuur van de KNCB. Leo geeft aan dat wij een en ander zullen afwachten. Hij bedankt zijn SRCcollega’s in ieder geval voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren.
Voorzitter stelt dat Adriaan (als eigenaar van een 1-persoonsbedrijf) het zakelijk te druk heeft om zijn
portefeuille goed uit te voeren. In onderling overleg is besloten dat Gerard communicatie van hem
terugneemt (en de Ins & Outs weer nieuw leven in gaat blazen) en dat Dave en Adriaan de
portefeuilles Opleidingen en Assessments met elkaar ruilen.
De SRC ziet er voor het seizoen 2016 –in ieder geval voorlopig- als volgt uit:
 NN
voorzitter
 Gerard Inden
secretaris; aanwijzingen; communicatie
 Bob van Keulen
penningmeester; evenementen
 Dave Hardy
opleidingen; werving en behoud
 Adriaan van den Dries
assessments
10. Beoordeling graspitches in 2016
David Woutersen bedankt namens de verenigingen met een graspitch de umpires voor de door hen
opgestelde rapportages. Voor 2016 zijn de volgende aandachtspunten vastgesteld:


Hogere rapportage-dekkingsgraad (nu 45%)



Tijdiger indienen rapportages (binnen 5, maar liefst binnen 2 dagen)



Het formulier wordt nog iets aangepast en kan dan ook digitaal worden ingevuld



In de briefing voor aanvang van het seizoen wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de
beoordelingen ingevuld moeten worden (uitleg van de criteria)

11. Vooruitblik 2016
Secretaris geeft aan dat alle portefeuillehouders hun plannen op korte termijn uitwerken en bekend
maken. In ieder geval komen de volgende zaken aan de orde:


Spirit of Cricket met focus op tegengaan van wangedrag spelers en excessive appealing (denk
hierbij aan de aanpak die rugby-scheidsrechters gebruiken)



Het instellen van een talent pool om met name jongere talentvolle umpires op verantwoorde
wijze versneld naar de hoogste klassen te begeleiden



Het afronden van het Opleidingsplan, gevolgd door de realisatie daarvan op alle niveaus (met
verplichtingen voor de groep A- en B-umpires)

12. Rondvraag
Ashwani Chauhan vraagt hoe om te gaan met toenemende gevallen van sledging; het begint vaak
redelijk vriendelijk maar wordt al snel onacceptabel. Dit wordt een belangrijk punt in de reguliere
opleidingen, alsmede de briefings (waarvoor wij in 2016 ook club-besturen en captains willen
uitnodigen).
Ton van Huut krijgt het traditionele laatste woord. Hij dankt het SRC bestuur voor het vele en goede
werk in het afgelopen seizoen en wenst de SRC veel succes bij de komende winterperiode waar de
voorbereidingen voor het seizoen 2016 worden getroffen.

13. Sluiting
Voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en hun positieve inbreng, nodigt uit voor een drankje
met knabbels en sluit daarmee deze vergadering.

