
Visie en Missie VSC  

Visie 

De VSC sluit zich aan bij de tendens van toenemende professionalisering en 

internationalisering in de sport. Binnen de VSB is er nood aan voldoende kritische massa. 

Vanuit een brede basis moet een evenwichtige piramide kunnen worden opgebouwd, zowel 

qua leeftijd als qua competitief niveau, door in voldoende doorstromingsmogelijkheden te 

voorzien van recreatie naar topsport, van lokaal tot internationaal.  

De opleiding van een degelijk basiskader van trainers, scheidsrechters, begeleiders en 

bestuurders vergt een voldoende aanbod aan vormingsmomenten, trainingsmogelijkheden, 

ontmoetingen en tornooien. 

Om de piramidale scheidsrechtersstructuur goed te kunnen uitbouwen is er nood aan een goed 

begeleide instroom van voldoende jongeren. Alle scheidsrechters moeten de mogelijkheid 

hebben om zich zowel toe te leggen op de arbitrage op hun eigen niveau, als zich op te 

werken tot internationaal scheidsrechter. 

Professionalisering betekent voor de VSC degelijkheid gekoppeld aan waardering. 

Het welslagen van de VSC laat zich enerzijds meten in de kwaliteit van de arbitrage op alle 

niveaus en anderzijds in het voortreffelijke handelen van schermers en coaches. Actieplannen 

van de VSC moeten er prioritair op gericht zijn de kwaliteit te handhaven en waar mogelijk te 

verhogen. 

De responsabilisering van de clubs is een absolute voorwaarde om tot een meer efficiënt 

arbitragebeleid te komen. 

De VSC verleent centraal ondersteuning aan vragen vanuit het scheidsrechterskorps en de 

clubs, door gerichte initiatieven, open voor alle geïnteresseerden, te ontplooien. 

Missie ten overstaan van de scheidsrechters 

De VSC wil, als het ware als een gilde, in een streven naar professionaliteit, een 

scheidsrechterskorps vormen en haar goede werking verzekeren en zodoende tegemoet komen 

aan de lokale, nationale en internationale noden, zowel naar aantal, naar niveau als naar 

beschikbaarheid. 

De core-business van de VSC beslaat volgende taken : 

 Vorming van nieuwe scheidsrechters 

 Theorie-opleiding 

 Praktijk-opleiding 

 Scouten van jonge wedstrijdschermers vanaf de categorie cadetten in het kader van de 

recrutering van scheidsrechters 

 Aanbieden van oefengelegenheden 

 Loopbaanbegeleiding voor internationale scheidsrechters 

 Bijscholing van scheidsrechters 

 Ter beschikking stellen van het scheidsrechtersnetwerk op vraag van arbitragecoaches. 



Missie ten overstaan van de wedstrijdorganisatoren 

De VSC wil de clubs helpen bij het organiseren van voldoende kwalitatieve 

vriendschappelijke ontmoetingen en wedstrijden door hen te vormen, te documenteren en bij 

te staan op het gebied van wedstrijdleiding. De VSC zal dit bewerkstelligen door het 

aanbieden van DT-opleidingen en het gebruik van wedstrijdsoftware. Door het objectief 

categoriseren van wedstrijden wil de VSC de organisatoren een duidelijk kader verschaffen 

ten behoeve van een verantwoorde organisatie op alle wedstrijdniveau’s. De VSC stelt haar 

organisatorische knowhow, op eenvoudig verzoek, ter beschikking van 

wedstrijdorganisatoren, zonder evenwel de rol van de wedstrijdorganisator over te nemen. 

Door een systematische analyse van alle DT-verslagen beoogt de VSC veldervaring te kunnen 

synthetiseren ten bate van de optimalisering van het wedstrijdverloop. 

Missie ten overstaan van de trainers en de schermers 

De VSC wil, met bijzondere aandacht voor jongeren, schermers meer inzicht laten verwerven 

in het FIE-reglement en hen wijzen op hun rechten en plichten. De VSC draagt de 

verantwoordelijkheid om reglementswijzigingen kenbaar te maken, en toe te lichten, bij 

arbitragecoaches, trainers en schermers. Door het objectief categoriseren van wedstrijden wil 

de VSC tevens een correct verwachtingspatroon bieden aan de schermers 

Missie ten overstaan van de clubs 

De communicatie tussen de clubs en de VSC verloopt via de arbitragecoaches. De VSC wil 

zich niet pro-actief mengen in de clubwerking en ondersteunt de clubwerking uitsluitend op 

initiatief van de club. Initiatieven die op clubniveau uitgewerkt worden door de VSC zijn ook 

steeds toegankelijk voor leden van andere clubs. Initiatieven op clubniveau zijn niet 

vrijblijvend. Van de club wordt een engagement verwacht in de vorming en ondersteuning 

van haar scheidsrechters. 

Initiatieven 

Een overzicht van de door de VSC geplande initiatieven vindt u in het overzicht van de 

Opleidingen en Bijscholingen. 

 

http://www.vlaamseschermbond.be/?q=infotheek_scheidsrechters

