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AANWEZIG: Kevin De Wit, Joram Maes, Rik Lamont, Bernard Dhooghe, Merlin Deramaix, Dirk 

Baarendse.  

AFWEZIG/VERONTSCHULDIGD: -- 

 

1. Data praktijkexamens tweede seizoenshelft 

 
• Degen:  

o 16 februari (Sint-Martens-Latem) 
o 17 maart (Nijvel) 

• Floret 
o 3 maart (Luik) 
o 16 maart (Ukkel) 

• Sabel 
o 3 maart (Luik) 
o 25 mei (Sint-Niklaas) 

 
Aan de kandidaten floret, die reeds in augustus 2017 slaagden voor hun theorie-examen, wordt 
expliciet gecommuniceerd dat zij minstens aan één van beide examens dienen deel te nemen, zo 
niet zal hun theorie vervallen.  
 

2. Scheidsrechtersweekend 
 
Er is inmiddels een nieuwe datum geprikt voor het scheidsrechtersweekend, dat zal doorgaan 
van 5 tot 7 april 2019 in Herentals. Merlin neemt een aantal praktische zaken (drank, 
beamer/avondactiviteit, pistes) met Brecht/Staf VSB op.  
 
Joram en Merlin zijn alvast zeker beschikbaar als docenten; Dirk wil ondersteunende rol op het 
vlak van praktijk op zich nemen. Kevin en Rik zullen beschikbaarheid nagaan.  
 
3. Koppeling sabelstage een WB Sint-Niklaas 
 
Er wordt een schermstage (sabel) georganiseerd, voorafgaand aan de WB in Sint-Niklaas (22 tot 
25 mei maart). Vanuit de Staf wordt gepolst of het interessant zou zijn om deze stage ook open 
te stellen voor scheidsrechters, die op deze manier in contact zouden komen met een zeer hoog 
niveau van sabelschermen.  
 
Gelet op het gebrek aan duidelijkheid over de insteek van deze stage, stelt de VSC voor om dit 
jaar alvast een kijkje te nemen op de stage teneinde te bepalen of een dergelijke stage 
daadwerkelijk interessant kan zijn voor scheidsrechters. Merlin vraagt de Staf om ons verder op 
de hoogte te houden van (de inhoud van) deze stage. 
 

4. Europese enquête arbitrage  
 
Vanuit Europese Unie (www.onsite-sport.eu) werd enquête m.b.t. arbitrage rondgestuurd; 
Merlin heeft deze enquête namens de VSC ingevuld. Resultaten worden eind ’18 verwacht en 
zullen rechtstreeks aan VSC worden gecommuniceerd.  
 

5. Voorstellen op Europees niveau 
 
Merlin licht de (beperkte) wijziging op het vlak van EFC-evaluaties toe.  

http://www.onsite-sport.eu/


Ook de belangrijkste FIE-voorstellen voor het congres van 8 december 2018 worden door 
Merlin toegelicht:  
 

• Ploegentornooi: in uitzonderlijke geval dat er een treffer én een rode kaart valt op het 
einde van een relais, zou de score bijv. 6-4 i.p.v. 5-4 bedragen.  

• Sponsoring: van 4  10 logo’s, ook mogelijk op voor- en achterkant elektrische vest.  
• Non-combativité: aparte klok van 60 sec. waarvan je niet kan afwijken; de pauze tussen 

manches zorgt er niet voor dat deze termijn terug van 0 begint te lopen. Is de score gelijk 
en wordt non-combativité toegepast, dan krijgen beide schermers een rode kaart. Is de 
score niet gelijk, dan krijgt de schermer met de laagste score een rode kaart. Na drie keer 
non-combativité dient een zwarte kaart te worden gegeven (ofwel aan beiden, ofwel aan 
diegene met de laagste score).  

• Floret: afschaffing van de witte/oranje lamp; er kunnen geen ongeldige treffers meer 
vallen. De wedstrijd wordt logischerwijze niet stil gelegd in geval van een ongeldige 
treffer.  

• Sabel: de flèche zou opnieuw worden toegestaan (één kruispas toegestaan op 
voorwaarde dat er een flèche-aanval op volgt). 

 
6. Incident praktijkexamen Felix Blommaert 
 
Felix Blommaert werd op zijn tweede praktijkexamen door Rik gebuisd omwille van meerdere 
redenen (geen materiaalcontrole, geen kaart wegens gebrek van reservewapen enz.). Op het 
examenformulier staat ook een (-)-beoordeling op het vlak van kledij.  De commentaar op de 
kledingstijl wordt, inclusief een stuk van het beoordelingsformulier, vervolgens openlijk op 
Facebook gegooid.  
 
De VSC is niet gediend van dit soort openlijke (en fragmentarische) commentaar op de evaluatie 
van een examinator, die naar eer en geweten werd gegeven. De inhoud van het examenformulier 
is daarenboven strikt vertrouwelijk en persoonlijk.   
 
Joram zal de kwestie op de volgende RvB aankaarten en bij RvB aandringen op een officiële 
reactie. Indien de RvB niet wenst op te treden, zal worden aangedrongen op een mandaat vanuit 
de RvB aan de VSC om zelf een officiële reactie te kunnen formuleren.  
 
7. Alternatief circuit 
 
Initiatief club Neufchateau wil alternatief circuit organiseren, gevormd uit de samensmelting van 
de VSB-beker en het Circuit des Jeunes Lames, met een puntentelling tot 4 in de poule en 8 op 
uitschakeling. Deze alternatieve puntentelling wordt steeds meer gehanteerd in de 
jeugdcategorieën.  
 

8. Varia 
 

- Centrale aanstelling scheidsrechters BKs: werd vorig jaar  voor het eerst uitgetest op BK 
per ploeg. Op dit moment wordt reglement BKs afgewerkt; de financiële haalbaarheid en 
regelbaarheid van een algemene centrale aanstelling van scheidsrechters wordt hierbij 
nog onderzocht.  

- Verloop Challenge Van Laecken werd bemoeilijkt door gebrek aan gediplomeerde 
scheidsrechters. Overgrote deel van scheidsrechters waren schermers van de Confrérie 
die nog geen examen hebben afgelegd en/of hierop waren gebuisd; blijft een oud 
(club)zeer.  



- Kevin was aanwezig op de afgelopen vergadering van het BOIC Officials, waarbij enkele 
nieuwe visies op Europees/internationaal vlak werden uiteengezet.  Kevin licht de 
belangrijkste zaken toe:  

o Nieuwe Franse wet: een scheidsrechter in functie lastigvallen wordt even streng 
bestraft als een politieagent, brandweerman… of andere official in dienst.  

o Aanwezigheid afgevaardigde federale politie n.a.v. voetbalschandaal 
(matchfixing), die toelichting gaf over tegengaan beïnvloeding scheidsrechters. 
 

 

Datum volgende vergadering:  dinsdag 15 januari 2019, 20u30. 


