
VSC-vergadering 3 september 2018 

AANWEZIG: Dirk Baarendse, Kevin De Wit, Joram Maes, Bernard Dhooghe, Merlin Deramaix. 

AFWEZIG/VERONTSCHULDIGD: Rik Lamont. 

 

1. Herexamens floret 

 

Twee kandidaat-scheidsrechters namen deel aan het herexamen floret.  

 

• Z. behaalt 31/40 en handelt het schrappen van een schermer na een medische blessure 

foutief af op het pouleblad. De VSC-leden besluiten met unanimiteit om Z. niet te 

delibereren, gelet op diens theorie- en pouleresultaat.  

• J. behaalt 32/40, maar maakt dezelfde fout bij het schrappen van een schermer na een 

medische blessure. De VSC-leden besluiten met unanimiteit om J. geslaagd te verklaren. 

Er zal bij de communicatie van het positieve resultaat wel duidelijk worden vermeld dat 

het pouleblad voor verbetering vatbaar is.  

 

2. Voorbereiding nieuw seizoen: praktijkexamens  

 

Aangezien de kalender op dit ogenblik nog niet volledig gekend is, kunnen ook nog niet alle 

praktijkexamens worden vastgelegd. Momenteel worden alvast volgende data ingepland:  

 

- Sabel:  

o Leuven 7 oktober 

- Degen:  

o Challenge Marcel Van Laecke Wachtebeke 10/11 november 

- Floret: 

o Leuven 7 oktober 

 

3. Voorbereiding scheidsrechtersweekend seizoen 2018-2019 

 

In afwachting van de publicatie van de nationale kalender, is het moeilijk om al een datum voor 

een nieuw SRW in te plannen. Het weekend van 26 tot 28 april wordt alvast als mogelijkheid 

genoteerd.  

 

4. Evaluatie Laurent Van Strijthem 

 

Laurent wil graag op internationaal niveau arbitreren. Vorig jaar werd daarom gecommuniceerd 

dat hij doorheen het seizoen geëvalueerd zou worden.  Er wordt een definitief standpunt 

ingenomen over de evaluatie van Laurent na overleg met Rik, die hem mede heeft opgevolgd.  

 

5. Nieuwe reglementering satelliettornooien 

 

Op satelliettornooien zullen de deelnemende schermers moeten opdraaien voor het vinden én 

bekostigen van een scheidsrechter. Deze beslissing van het Federaal Sportcomité werd zeer laat 

genomen en gecommuniceerd aan de scheidsrechters, reden waarom een aantal potentiële 



deelnemers aan satelliettornooien uiteindelijk toch afhaken, niet alleen omwille van de kostprijs 

voor een scheidsrechter, maar ook omdat ze zelf de moeite moeten nemen om een 

scheidsrechter te zoeken.  

 

De VSC is het niets eens met deze beslissing, aangezien het voor de scheidsrechters veel 

onzekerheid oplevert op het vlak van betaling en het voor de schermers zeer moeilijk is om 

rechtstreeks contact te nemen met een bekwame scheidsrechter.  Hoewel er niets mis is met het 

feit dat de uiteindelijke kostprijs van een scheidsrechter bij de schermer wordt gelegd, zou de 

initiële betaling via de federatie moeten verlopen, die op haar beurt de kosten zou moeten 

recupereren.  

 

6. Vraag i.v.m. aankondiging Neufchateau 

 

Guy Steurbaut stelt zich vragen bij de aankondiging voor het tornooi te Neufchateau, waarin 

expliciet vermeld staat dat enkel gediplomeerde scheidsrechters zullen worden. Er wordt m.a.w. 

geen ‘stagemoment’ voor kandidaat-scheidsrechters (onder begeleiding van een ervaren 

scheidsrechter/trainer) toegestaan, hetgeen Guy betreurt. 

 

De VSC begrijpt zijn standpunt en wil dit soort stagemomenten als voorbereiding op een 

daadwerkelijk examenmoment eveneens aanmoedigen, maar stelt vast dat de uiteindelijke 

beslissing over het al dan niet toelaten van dergelijke stagemomenten nog steeds aan de 

wedstrijdorganisator toekomt.  Zeker op dit moment kan de VSC dan ook geen kant-en-klare 

oplossing voor Guy bieden.  

 

 


