
 

OBSERVATIEFORMULIER ARBITRAGE VSB BEKER 
Naam en voornaam van de aspirant-scheidsrechter:  Arbitrage op wapen: 
   D  F  S 

     
Naam en voornaam van de arbitragementor:  Datum: 

  Locatie: 

     Naam en voornaam van de clubtrainer of -verantwoordelijke   
   

 

1. Verplichte competenties die verwacht worden van de VSB Beker scheidsrechter 

 

Gebaren en commando’s: observaties 

Correct en consequent gebruik van de officiële gebaren 

(mise en garde, commando’s, phrase d’arme) 

 

Duidelijk verkondigen van de score, aanduiden van de 

winnaar 

 

De kaarten, in voorkomend geval, duidelijk tonen 
 

 

Beheer van de gevechten, score en chronometer: observaties 

Correct en duidelijk aankondigen wie moet aantreden, en 

wie zich klaarmaakt voor het volgende gevecht 

 

Het pouleblad beheren 
 

De chronometer beheren (op het scoreapparaat of 

manueel) 

 

De score beheren (op het apparaat of manueel) 
 

  

Positie t.o.v. de schermers, materiaalcontrole: observaties 

Positionering t.o.v. de schermers en de actie, met behoud 

van voldoende gezichtsveld (schermers, scoreapparaat 

enz.). 
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Correct plaatsen van de schermers. 
 

Controle van de uitrusting aan het begin van de poule of 

het gevecht 

 

 

Veiligheid: observaties 

Zich verzekeren dat het schermgevecht plaatsvindt met 

respect voor de veiligheid van allen 

 

 

2. Aanvullende competenties die verwacht worden van de VSB Beker scheidsrechter 

 

Attitude en voorkomen: observaties 

Kledij in overeenstemming met de functie van 

scheidsrechter 

 

Luide stem, gebruik van juiste termen en klare taal, 

beheersing van non-verbale communicatie, kalme en 

objectief voorkomen 

 

 

Autoriteit en pedagogie: observaties 

Handhaven van orde op en naast de piste (schermers, 

trainers, toeschouwers). Beslissingen kunnen opleggen. 

 

Pedagogische houding t.o.v. de jonge schermers, 

vermogen hebben een beslissing uit te leggen en 

acceptabel te maken. 

 

Dynamisch zijn, initiatieven kunnen nemen die bijdragen 

aan de goede voortgang van de wedstrijd, fouten (in het 

circuit) kunnen opsporen. 

 

 

3. Specifieke schermcompetenties die verwacht worden van de VSB Beker scheidsrechter 

Juistheid van de beslissing: observaties 

Analyse van de phrase d’arme, identificatie van 

gevechtsfouten en geschiktheid van de sanctie, respect 

voor de regels van het spel (stilleggen van het gevecht, 

lijnoverschrijdingen, corps à corps, gevecht van dichtbij), 

juiste toepassing van de annulatie van treffers. 

 

 

Andere: 

http://www.vlaamseschermbond.be/

