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1. Stand van zaken to do’s 
 

- Uitwerking/verduidelijking examenprocedure: work in progress (Joram) 
- Vertaling toelichting scheidsrechterscategorieën: work in progress (Merlin) 

 
2. Inpassen scheidsrechtersopleiding in gradensysteem 
 
De VSC stelt vast dat niemand van de leden tot op heden al een kopie van het uitgewerkte 
gradensysteem heeft ontvangen. Het is hierbij ook onduidelijk of dit gradensysteem reeds 
volledig werd uitgewerkt. Joram vraagt de huidige stand van zaken inzake het gradensysteem na 
op volgende RvB (2 januari) 
 
3. Aanpassingen van reglementen na FIE congres 
 
De diverse aanpassingen van het FIE-reglement worden puntsgewijs overlopen, zodat alle 
commissieleden hiervan op de hoogte zijn.  De belangrijkste wijzigingen (vanaf 1 september 
2018) worden hieronder kort besproken.  
 

- Scorenotatie verandert: i.p.v. V5-D2 nu V-2. V4-D4 wordt V4-4.  
- Tijd voor medische interventie wordt teruggebracht naar 5’ i.p.v. 10’. 
- Nieuw maskersysteem met andere soort (dubbele) velcrosluiting. Er kunnen echter 

vragen gesteld worden bij de extra veiligheidsfactor van deze reglementswijziging.  TC 
zou eigenlijk moeten bekijken of en hoe we dit moeten implementeren in België (+ 
formele vraag aan Piet Wauters?). TC vergadert op dit moment echter niet  hoogstwss 
bevoegdheid Federaal Sportcomité. Merlin neemt contact op met Piet voor formele visie, 
dat vervolgens in advies VSC aan Federaal Sportcomité kan worden opgenomen.  

- Borstplaat dient verplicht in neopreen/wetsuitstof  te worden uitgevoerd (enkel op 
floret)  concrete toepassing in België is opnieuw taak voor TC/Federaal Sportcomité.  

 
De belangrijkste veranderingen zullen door Merlin op mail naar de clubs & scheidsrechters 
worden verstuurd.  
 
4. Aanvraag floretexamen Nötger tornooi 
 
Jorick Vandam heeft een aanvraag tot praktijkexamen ingediend op het Nötger-tornooi in Luik 
op 4 maart 2018. Joram is beschikbaar als examinator. Jorick zal hiervan op de hoogte gebracht 
worden. De andere kandidaten worden door Merlin eveneens per mail gewezen op nieuwe 
examenmogelijkheid, dewelke eveneens op de website gepubliceerd zal worden.  
 
 
 



5. Wijzigingen terminologie artikel 87.2 
 

- Vroeger terminologie: ‘touche en tombant’  enkel de vallende schermer kan niet geldig 
treffen en riskeert een gele kaart.  

- Nieuwe terminologie: ‘touche portée pendant et après une chute’  beide schermers 
kunnen niet langer geldig treffen + riskeren gele kaart.   

 
6. Ongelijkheid in vergoeding internationaal scheidsrechters FFCEB & VSB 
 
Volgens Florian Vandeberk worden Waalse scheidsrechters in de praktijk beter betaald dan 
Vlaams aangestelde scheidsrechter. Beide bonden hanteren immers een ander 
vergoedingssysteem. De RvB verzoekt de VSC om stelling in te nemen over deze kwestie en de 
mogelijkheid tot het uitwerken van een gezamenlijke (nationale) regeling.  
 
Kevin en Jeffrey werken, de nakende wetswijziging (€500 belastingsvrije som/maand) 
indachtig, momenteel aan nationaal vergoedingssysteem, zowel voor FIE-scheidsrechters 
(officiële tarieven) als voor niet-FIE internationale scheidsrechters. Joram zal aan RvB 
communiceren dat er een draagvlak voor een gemeenschappelijke regeling bestaat, maar dat de 
specifieke bepalingen + mogelijkheden van de nakende wetswijziging worden afgewacht.  
 
7. Evaluatie Laurent Van Strijthem 
 
Merlin heeft Laurent doorheen het seizoen aantal keer geëvalueerd op degen en houdt hieraan 
een overwegend positief beeld over. Volgens Merlin is Laurent dan ook geschikt voor de kleinere 
internationale (NC) wedstrijden. Merlin communiceert boodschap aan Laurent, die zich vanaf 
volgend seizoen (’18-’19) als scheidsrechter zal kunnen aanmelden voor dit soort tornooien.  
 
8. Toetreding Rik Lamont tot VSC 
 
Rik Lamont heeft opnieuw interesse om de VSC te vervoegen. Niemand heeft hier bezwaar tegen, 
op voorwaarde dat Rik steeds duidelijk zijn inzet + draagvlak op voorhand aan de commissie 
communiceert.  
 
 
 

DATUM VOLGENDE VERGADERING: 6 FEBRUARI 2018 -  20U30 SKYPE 


