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Uitleg proces toekenning wildcards via Vlaamse Topsport Commissie
Op verzoek van de RVB van de VSB is dit document opgesteld door de Vlaamse Topsport Commissie ter verheldering van
“waarden” waaronder zgn. Wildcards worden toegekend voor deelname aan (J) EK’s en (J) WK’s.
Voor deelname aan deze titeltoernooien zijn drie mogelijke “routes”:
-

Kwalificatie op basis van behaalde resultaten op selectieve toernooien, deze “punten” norm is volledige
objectief.

-

Kwalificatie op basis van “Dossier” toegekend door de Nationale Topsport Commissie”. Indien de puntennorm
niet behaald is. Deze beoordeling is grotendeels ook objectief daar er een matrix wordt gebruikt waarbij
rekening wordt gehouden met o.a. leeftijd,ranglijstpositie,gewonnen partijen op FIE toernooien etc. In mindere
mate is bij deze norm sprake van “subjectieve elementen”.

-

Kwalificatie op basis van een “wildcard” toegekend door de Vlaamse Topsport Commissie (of FFCEB).Deze
laatste route betreft dit document.

Beoordelingscriteria Wildcard
De beoordelingscriteria voor een wildcard (van Vlaamse zijde) zijn moeilijk te “objectiveren”, vandaar ook de naam
“wildcard”. De beslissing voor het toekennen van een wildcard wordt binnen de commissie niet licht genomen en
beoordeeld door mensen met kennis van het werkveld. Criteria ter motivatie van het toekennen van een wildcard zijn:

-

Blessure/persoonlijke omstandigheden, niet kunnen deelnemen aan kwalificatie toernooien maar in het
verleden of recentelijk bewezen hebben het juist niveau te bezitten, en kunnen aantonen inmiddels weer in
fysiek/mentaal capabel te zijn om prestaties te kunnen leveren.

-

Talentontwikkeling, de commissie het van belang acht voor de sportieve ontwikkeling van de schermer om aan
een titeltoernooi deel te nemen en deze reeds bewezen heeft op niveau te kunnen presteren en potentieel
toont, maar nog niet aan de puntennormen heeft voldaan (bv, een junior bij senioren titeltoernooi laten
starten).
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-

Teambelangen: Ploegen rankings zijn in het schermen steeds belangrijker geworden. Het niet deelnemen per
ploeg aan een titeltoernooi heeft directe gevolgen voor opvolgende seizoen, zeker op FIE niveau. Een wildcard
kan daarom worden verstrekt om een ploegenstart mogelijk te maken, of om een ploeg aan te vullen .
Een ploeg aanvullen tot 4 schermers kan noodzakelijk zijn om op een toernooi in geval van blessure door te
kunnen schermen. In geval van een wildcard in ploegbelang kan ook een individuele start toegekend worden. Dit
ter motivatie van een schermer daar de kosten vaak (helaas) voor eigen rekening zijn. Ploegbelang kan ook zijn
het meesturen van een schermer naar een titeltoernooi indien er geen andere Belgische schermers op hetzelfde
wapen zijn en hiermee de kansen op een goede prestatie worden geoptimaliseerd.

Wildcard beslissingen worden na goed overleg binnen de Vlaamse Topsport Commissie genomen en indien nodig per
hoofdelijke stemming. Van de stemming wordt geen verslag gedaan, alleen van de uitkomst. Deze wordt door de
voorzitter van de VTSC aan de RVB en NTSC gecommuniceerd. Leden van de commissie die persoonlijk of dubbel belang
hebben bij toewijzing van een wildcard dienen dit zelf aan te geven en zich van stemming te onthouden. Wildcards
kunnen alleen worden toegekend indien er plaatsen beschikbaar zijn binnen een ploeg/wapen en nooit ter vervanging
van een schermer die op basis van Punten of Dossier zijn geselecteerd. Een schermer, coach e/o club kunnen nooit het
“recht op een wildcard” claimen/eisen. De commissie is zich er terdege van bewust om een duidelijke “lijn” te hebben in
het toekennen van wildcard met bovenstaande principes in het achterhoofd. Over het toekennen van “Wildcards” kan in
principe niet worden gecommuniceerd, maar vragen kunnen worden gesteld aan de voorzitter.
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