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Fijn dat je deze handleiding van het VSB Beker arbitrage project, dat in nauw overleg afgestemd is met het 

Circuit Jeunes Lames project van de FFCEB, om zo samen tot een laagdrempelig instapniveau te creëren 

voor de scheidsrechteropleiding. 

Deze handleiding bestaat uit 4 delen. In een eerste deel werd een algemene schets gemaakt van het 

project. In dit tweede deel geven we kort meer detail voor de kandidaat en diens trainer. 

Daarna zijn er nog 2 delen, elk gericht naar een specifieke doelgroep: 

- Voor arbitragementor: wat wordt verwacht van de arbitragementor? Wat van aspirant? Wat zijn de 

praktische details? 

- Voor DT/organisatoren: wat kan je verwachten van referentiepersoon, arbitragementoren of 

aspiranten? Wat wordt er van DT/organisator verwacht? 
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In deze voorstelling tracht ik je inzicht te geven in wat er verwacht wordt van de kandidaat voor de 

instaptest, en wat er verwacht wordt tijdens de praktijkstage. M.a.w. wat moet je kennen, wat moet je 

kunnen, en hoe kan je je als kandidaat voorbereiden in de club? 

Ik doe dat aan de hand van de stapjes in het FE traject (ook al moet je dat niet volledig volgen), geef dan 

wat meer details over welke artikelen –of delen van artikelen- uit het reglement het gaat in elk leerstapje, 

en hoe je dit kan inoefenen of wat je moet kunnen doen tijdens dat deel van het traject. 

 

Geel is het allereerste stapje van het traject – met betrekking voor arbitrage wordt hier de eerste hoeksteen 

voor veilig gedrag aangeleerd -en veiligheid en toezicht hierop tijdens het gevecht is een van de taken van 

de scheidsrechter. Verder wordt de basis aangeleerd van de gebaren en commando’s van de 

scheidsrechter: die waarmee een gevecht gestart en gestopt wordt. 

Op het Fencing Evolutions platform zal tegen eind oktober 2020 ondersteunend lesmateriaal beschikbaar 

zijn. Op deze wijze kunnen kandidaten ook thuis leerstof doornemen, herhalen of opfrissen. 
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Bij de eerste stappen in de sport hoort ook: hoe een wapen vasthouden, gaandeweg leert de schermer dus 

een aantal punten van technisch artikel t.21: met welk deel afweren, hoe vasthouden, eventueel het 

verschil tussen rechte of orthopedische grepen, en dat je niet zomaar van wapenhand mag wisselen. 

Daarnaast geven oefeningen waarbij de commando’s van de scheidsrechter gebruikt worden de 

mogelijkheid om de basisbeginselen van artikel t.22 aan de man te brengen: waar en hoe stel je je op, en je 

moet onbeweeglijkheid zijn tussen En garde en Allez! 
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Oranje is al een grotere stap. Er wordt verder gebouwd op geel, dus in oefeningen met gevechtjes wordt de 

rol van scheidsrechter en assesseur gebruikt. In een kennisfiche wordt er over de piste geleerd: 

afmetingen en betekenis van de lijnen. Bij de conventiewapens worden de eerste stappen van de 

voorrangsregels geleerd, en dus wordt het vocabularium aan gebaren en commando’s uitgebreid: attaque, 

touché, parade, non-valable voor floret en de simultanés. 

Omdat schermers in principe op het eind van deze fase al kunnen deelnemen aan jeugdwedstrijden, 

moeten ze ook de veiligheidsregels op de piste kennen, zoals je masker niet afnemen, dat je je wapen 

nakijkt dat het veilig is voor de tegenstander, en kijken of je tegenstander zijn ritssluitingen goed dicht zijn. 

Het gedrag dat zeker niet mag op de piste wordt aangeleerd: de rug naar tegenstander draaien, het 

bedekken van trefvlak, het vasthouden van elektrisch materiaal, masker afzetten voor de halte, gebruik van 

de ongewapende hand. 

Er wordt geleerd over de sancties die je als schermer kan krijgen van de scheidsrechter: enerzijds de 

kaarten, anderzijds de annulatie van een treffer. 

Rond arbitrage wordt er in de eerste plaats gewerkt met het concept “gehoorzaamheid aan de 

scheidsrechter”: om te vermijden dat jonge scheidsrechters te veel “boekenkennis” moeten verwerven en 

dat een training verzand in discussies over artikels, werk je in de eerste plaats met het concept dat de 

scheidsrechter zal zeggen als je iets doet dat niet mag. De schermers moeten dit immers nog leren. Doe je 

dit toch opnieuw, dan zal de scheidsrechter je een kaart geven omdat je ongehoorzaam bent. 

Dit concept is ook van toepassing op de VSB Bekers: kinderen kunnen zich als eens verliezen in hun 

emoties tijdens een gevecht, en dan is niemand ermee gebaat om rode of zwarte kaarten uit te delen. 

Allerminst de jonge aspirant die mentaal en sociaal hier helemaal nog niet voor klaar is. Maar om toch paal 

en perk te kunnen stellen aan woedeaanvallen en dergelijk gebruiken we de kaart van “ongehoorzaamheid 

aan de scheidsrechter”. 
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We hebben het bij oranje dus over de sancties. De kaarten en de verschillende categorieën van fouten (in 

beperkte mate/de breedste zin), het annuleren van de treffer, en dan ook de duur van het gevecht. Hoe 

lang duurt een poulegevecht, de toegevoegde minuut die erbij hoort, het opnemen van de tijd en het 

mogen vragen van de tijd. 

Verder een resem artikels uit het technisch reglement opnieuw van toepassing (zie slide). 
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Doe elementen uit het traject op het oranje niveau omvatten het eerste stapje van de phrase benoemen, nl. 

acties kunnen beschrijven in je eigen woorden op de drie wapens en de eerste inzichten van 

conventiewapens. 

In oefeningen wordt er gebruik gemaakt van Toren versus Ridder, d.w.z. een gelimiteerde situatie waarbij 

één schermer stilstaan en de andere beweegt, en de derde man, de scheidsrechter, de actie leert zien en 

analyseren en de commando’s en gebaren gebruiken. 
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Groen bouwt uiteraard verder op oranje. Protocol wordt belangrijk en ingeoefend. Foutopsporing van het 

wapen, pouleblad begrijpen en leren invullen, lijnsoverschrijdingen komen erbij. 

Het containerbegrip van Gedrag dat niet mag, gaat nu specifieker benoemd worden en koppelen aan 

sancties. 

Bijkomend wordt Gedrag dat niet mag uitgebreid: er komt een container Abnormale acties en 

verplaatsingen, en daarnaast ook nog ordeverstoring. 

Op het eind van groen wordt verwacht dat een schermer kan arbitreren door de analyse van de 

actie/phrase, met een scoreapparaat, en de juiste gebaren en commando’s kan toepassen. 

 

Op de volgende pagina’s: 

Bij het gedrag worden dus sancties gespecifieerd, d.w.z. dat we de t.170 gaan bovenhalen. Verder gaat het 

niet enkel over poulegevechten maar ook uitschakelingsgevechten. 

Kennis met betrekking tot de Mise en garde wordt uitgebreid met remise en garde na lijnsoverschrijdingen, 

en de point en ligne. 

De artikels rond lijnsoverschrijdingen worden aangesneden. 

En het containerbegrip rond Abnormale verplaatsingen. 

In het praktische luik komt bij groen bij: tweede fase van de phrase en moeilijkere situaties in Toren en 

Ridder. 
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Op het blauwe niveau wordt verwacht dat je al stevig wat kan schermen en veel wedstrijdervaring gaat 

opdoen. D.w.z. dat je de procedures en consequenties van een klacht moet kennen: wat zijn je rechten en 

plichten als schermer. Tegelijkertijd leer je ook wat rechten en plichten zijn van de scheidsrechter. 

We leren het conceptueel verschil tussen fouten van groep 1 en groep 2 a.h.v. abnormale verplaatsingen. 

Je moet poulegevechtjes kunnen leiden op de training. 

 

Op de volgende pagina’s: 

Nog wat meer Gedrag dat niet mag wordt omgezet naar specifieke fouten en sancties. Inzicht in het 

verschil tussen fouten van groep 1 en 2 wordt verworven, en ook groep 3 wordt aangestipt. 

In de doe elementen worden moeilijkere situaties voorgeschoteld.   
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Er is dus een verschil tussen kennen en kunnen toepassen, en ook hoe de toepassing het in de 

praktijkstage verwacht wordt (zie slide). 

 

 

 

 


