
 DISCOM. 
 
 

 

 

 

Het document “RAPPORT SCORER”. 

 

1) WAAR vind ik het ?:  Het document is te “downloaden” vanaf de website van de KBBSF. Je klikt hiervoor 

achtereenvolgens op : COMMISSIONS > DISCOM  door-scrollen naar DISCOM DOCUMENTS. 

 

2) Waartoe dient het ?: om alle zaken van disciplinaire aard die zich voordoen naar aanleiding van 

wedstrijden die onder de auspiciën van de KBBSF worden georganiseerd, VERPLICHT te rapporteren aan 

de bevoegde instanties van de KBBSF. 

 

3) Welke informatie bevat het ?: buiten de volledige informatie over de wedstrijd (datum, 

wedstrijdnummer, club, naam en licentienummer van de betrokkenen en opgelegde sanctie van de 

umpire) dient er ook vermeld of er nog een rapport van de umpire volgt.  

 

4) Hoe in te vullen ?: Als je download vanaf de DISCOM pagina, druk je eerst op “DOWNLOAD” en vervolgens 
op “OPENEN” (en niet meteen op “DOWNLOADEN”!) dan zie je het document met bovenaan een gele 
band met de keuze “BEWERKEN INSCHAKELEN”. Daar druk je op ! Vervolgens druk je links boven in de 
groene zone op “BESTAND” en kies je “OPSLAAN ALS” en geef je een naam op en duid je een file aan op je 
computer waarin je het kan opslaan. Het invullen gebeurt door met de TAB-toets naar de vakken te 
springen die moeten worden ingevuld. Eens je dit hebt gedaan HERNOEM je het document ( bvb. naar de 
naam van de betrokkene) en sla het op als een PDF. Dit om te vermijden dat je het blanco gedownloade 
document overschrijft. Daarna stuur je het als bijlage met een mail naar het op het document vermelde 
E-mail adres binnen de door het reglement voorziene tijdsspanne. Het is aan te raden TELKENS een 
origineel document op te halen van de website. Zo ben je zeker steeds de correcte versie te gebruiken. 

 

5) Waarom moet de scorer dit steeds opsturen ?: omdat de umpire niet verplicht is een rapport op te sturen 

van zijn disciplinaire acties , maar ook omdat de umpire niet bevoegd is invloed uit te oefenen op de 

eventuele bestraffing van feiten (door geen rapport te maken), moet de scorer ALTIJD de disciplinaire 

acties van de umpire vermelden. Het is aan de ELV om te oordelen of er een gevolg moet aan gegeven 

worden. 

 

6) Moet dit rapport fysiek of elektronisch worden ondertekend ?: alhoewel er plaats is om een 

handtekening, mag het rapport zonder handteken worden opgestuurd. De datum en de naam van de 

afzender van de e-mail gelden als bewijs. Dit vermijd onnodig papierwerk en scannen. 

 

Nog vragen ? Stel ze aan:  discom@kbbsf-frbbs.be ze worden per kerende beantwoord ! 
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