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Nationale arbitrage 

 Certificeringsproces 
 

 

De Nationale Arbitrage Commissie voert een nationaal certificeringsproces in, zodat clubs nieuwe 

scheidsrechters kunnen beschikken voor nationale toernooien. Deze nieuwe procedure is geldig vanaf 

september 2021. 

 

 

Voorwaarden 

 

 

Personen die een nationale scheidsrechtercertificering willen behalen, moeten aan de volgende 

voorwaarden voldoen:  

 

1 – ten minste 18 jaar oud zijn op het moment van inschrijving 

 

2 – regelmatig een licentie hebben bij één van de twee gemeenschapsfederaties 

 

3 – in het bezit zijn van het diploma van "regionale" scheidsrechter: CJL-scheidsrechter (FFCEB) of 

scheidsrechtersniveau D (VSB) in het wapen 

 

 

De inschrijvingsprocedures zullen te zijner tijd aan de clubs worden meegedeeld voor elke sessie. 

Kandidaten moeten deze procedures nauwgezet volgen, anders kan hun sollicitatie worden 

afgewezen. 

 

NB: voor zover de gezondheidscrisis het "regionale" arbitrageproject voor de seizoenen 2019/2020 en 

2020/2021 tot stilstand heeft gebracht, wordt een uitzondering gemaakt voor de zitting van september 

2021. Het is niet nodig om in het bezit te zijn van het diploma. Bij de registratie voor deze sessie worden 

echter speciale bepalingen gespecificeerd. 

 

 

Theoretisch examen 

 

 

De eerste stap in het certificeringsproces bestaat uit een theoretische test om ervoor te zorgen dat 

kandidaten een over een minimale kennis- en vaardighedenbasis beschikken om deel te kunnen 

nemen aan nationale wedstrijden. 

 

Deze theoretische examen bestaat uit een meerkeuzevragenlijst die online plaatsvindt:  

- in de eerste week van september 

- in de eerste week van februari 
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De test bestaat uit 25 tot 30 vragen, waarvoor slechts één juist antwoord wordt voorgesteld. 

Afhankelijk van de vraag levert een goed antwoord 1 tot 2 punten op, een verkeerd antwoord levert 

geen punten op. De validatiedrempel van de theoretische toets is 24 punten (op een theoretisch 

maximum van 30). 

 

Meer specifiek bestaat deze meerkeuzevragen uit  

 

- 10 vragen over de algemeenheden en regels die de drie wapens gemeen hebben 

- 6 vragen over de tuchtcode 

- ussen 1 en 2 vragen over het houden van een poule- of wedstrijdblad 

 

- 6 vragen over de gevechtsconventies in het wapen  

- Tussen 1 en 4 vragen over het materiaal reglement 

- Tussen 1 en 3 video-analysevragen van een gevechtssituatie 

 

In het geval dat een kandidaat het examen met meerdere wapens wil afleggen, vormen de eerste 17 

tot 18 vragen (algemeenheden en tuchtcode) een gemeenschappelijke kern van de drie wapens en 

hoeven ze dus niet meerdere keren te worden gesteld. Details over het theoretische programma van 

het examen zullen met het inschrijvingsformulier worden meegedeeld. 

 

Zodra dit theoretisch examen is gevalideerd, verkrijgt de kandidaat de status van Aspirant Nationaal 

Scheidsrechter en is hij dus bevoegd om te arbitreren op alle nationale wedstrijden in België. Deze 

status is twee jaar geldig. Indien de kandidaat aan het einde van deze periode het diploma van 

nationale scheidsrechter niet heeft behaald, verliest hij zijn status van aspirant nationaal 

scheidsrechter (behalve in uitzonderlijke gevallen die van geval tot geval door de Commissie zullen 

worden behandeld) en zal hij opnieuw het volledige proces van nationale certificering moeten starten. 

 

 

Praktische observaties en beoordelingen 

 

 

De Aspirant Nationale Scheidsrechters hebben het recht om op alle officiële evenementen van de 

Belgische kalender (Circuit Jeunes Lames, VSB Beker, Nationale Circuits + Belgische Kampioenschappen 

waarvoor ze door de NAC zouden zijn opgeroepen) te arbitreren.  

 

Niettemin zal de observatie en praktische evaluatie van de Aspirant Nationale Scheidsrechters alleen 

worden uitgevoerd op de nationale evenementen, georganiseerd onder auspiciën van de FRBCE 

(Nationale Circuits en Kampioenschappen van België). 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:  

 

- Observatie: de Aspirant Nationaal Scheidsrechter wordt gedurende de hele wedstrijd 

geobserveerd door een persoon die is gemachtigd en aangewezen door de gedelegeerde voor 

arbitrage. Aan het eind van de dag stelt de observator de kandidaat een formele debriefing 

voor, op basis van een observatieblad, waarin hij de reeds verworven vaardigheden en de 

vaardigheden belicht waaraan nog moet worden gewerkt om een positieve evaluatie te 

verkrijgen. 
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- Evaluatie: de Aspirant Nationaal Scheidsrechter wordt deze keer geëvalueerd door een 

persoon die is gemachtigd en aangeduid door de scheidsrechterafgevaardigde. Dit houdt in 

dat aan het einde van de dag een formele evaluatie, gebaseerd op een evaluatieblad wordt 

gegeven aan de scheidsrechterafgevaardigde. De evaluator acht de kandidaat met name 

geschikt voor nationale arbitrage indien hij beschikt over de in het evaluatieblad omschreven 

minimumvaardigheden. 

 

Aan het begin van een wedstrijd van het Nationale Circuit waarop hij wordt opgeroepen om te 

officieren, kan een Aspirant Nationaal Scheidsrechter vrij kiezen om te worden geobserveerd, 

geëvalueerd of geen van beide. Hij moet zijn keuze aan het begin van de dag kenbaar maken aan de 

scheidsrechtersafgevaardigde. 

 

- Hij kan zo vaak worden geobserveerd als hij wil zolang zijn statuut van Aspirant Nationaal 

Scheidsrechter geldt. Het is echter verplicht om ten minste één keer geobserveerd alvorens 

te worden geëvalueerd. Observaties kunnen plaatsvinden tijdens de U17-evenementen en op 

de seniorenevenementen. 

 

- Nadat hij eenmaal is geobserveerd, kan hij vragen om te worden geëvalueerd op een wedstrijd 

van het Nationaal Circuit Senioren. Alle kandidaten die een positieve evaluatie hebben 

behaald, worden opgeroepen voor een Belgisch Kampioenschap (U17/U20, Senioren of Ploeg) 

om een tweede keer geëvalueerd te worden. Als deze tweede evaluatie positief is, wordt de 

Aspirant Nationaal scheidsrechter geschikt geacht voor Nationale Arbitrage en krijgt hij het 

bijbehorende diploma. 

 

- Als een kandidaat een eerste negatieve beoordeling krijgt, mag hij zijn certificeringscursus 

voortzetten. Een tweede negatieve evaluatie beëindigt het proces en de kandidaat verliest de 

status van Aspirant Nationaal Scheidsrechter. Het wordt daarom ten zeerste aanbevolen om 

voldoende te worden geobserveerd alvorens een evaluatie aan te vragen. 


