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Het National Firearms Instructors Institute (NFII) met aan het hoofd de Technisch Directeur (Development Officer)
is het organisme belast met de aanwerving, organisatie, opleiding en continue ontwikkeling van IPSC Monitoren bij
de Belgian Parcours Shooting Association (BPSA). De Technisch Directeur (TD) wordt bijgestaan door een commissie
bestaande uit minimum een Monitor-instructeur handvuurwapens (Handgun Counselor) en een Monitor-instructeur
schouderwapens (Rifle & Shotgun Counselor).
1. Rol en Vaardigheden van de IPSC Monitoren
Het National Firearms Instructors Institute houdt eraan de belangrijkheid van de taken en missies van de IPSC
monitor te benadrukken. Deze vervult een centrale en overheersende rol en geeft een beeld van uitmuntendheid en
perfectie ivm het manipuleren van moderne vuurwapens en respect naar de veiligheidsregels die de BPSA wil
bevorderen, onderwijzen en implementeren tussen de leden clubs. De IPSC monitor is dikwijls de eerste
referentiepersoon binnen de club waarmee de kandidaat IPSC schutter in contact zal komen en waarmee hij/zij de
« eerste stappen » zal nemen. Het is van cruciaal belang dat deze initiële ontmoeting tussen de kandidaat en de
discipline wordt verzekerd door professioneel opgeleide schietmonitoren, met een zeker charisma, die perfect
geschoold zijn om de opleidingen conform de fundamentele principes en reglementen van IPSC over te brengen.
2. Organisatie van de Opleidingen – Niveau van de Monitoren
2.1. De BPSA houdt zich hoofdzakelijk aan het opleiden van IPSC monitoren met handvuurwapens. Er werd geen
enkele aanzienlijke vraag vanuit de BPSA clubs bekomen om in de praktijk IPSC met schoudervuurwapens te
beoefenen.
2.2. De opleiding tot monitor schoudervuurwapens maakt momenteel geen deel uit van een lessenpakket
goedgekeurd door de BPSA die toch de RF & SG Counselor ondersteunt in zijn actie om deze disciplines te
promoten voor schutters die zich wensen naar het buitenland te begeven.
2.3. De opleiding van IPSC pistol monitor is ingedeeld in VIER niveaus. Dit heeft tot doel om een dynamisch
lessysteem te implementeren om de continue kwaliteit rond een gemeenschappelijke deler te garanderen en
ervoor te zorgen dat ieder lesniveau nauw aansluit bij de noden en verwachtigen van de doelgroep.
2.4. De VIER opleidingsniveaus zijn genummerd van 1 tm 4 met overeenkomstige benaming van de discipline (
Pistol-Rifle-Shotgun) en de titel voor dewelke de kandidaten gekwalificeerd zijn.
Niveau 1 : Assistent Monitor-Initiator
Niveau 2 : Monitor-Initiator
Niveau 3 : Monitor Trainer
Niveau 4 : Monitor Coach

Level 1 : Assistant IPSC Pistol Instructor.
Level 2 : IPSC Pistol Instructor.
Level 3 : IPSC Pistol Trainer.
Level 4 : IPSC Pistol Coach.

2.5. Naar gelang het kwalificatieniveau zal de erkenning en/of de uitzonderingen om de titel van IPSC monitor te
verlenen uitsluitend onder de bevoegdheid van de commissie NFII vallen.
3. Objectieven en Missie van de Technisch Directeur ( TD )
3.1. De TD, bijgestaan door zijn twee raadgevers, organiseert de aanwerving van nieuwe monitoren, vaardigt de
voorschriften uit en publiceert deze samen met de opleidingsprogramma’s en instructies met betrekking tot de
verschillende niveaus van het monitorsysteem. Hij stelt tevens de monografie op bestemd voor beginnende
schutters en stelt clubgerelateerde trainingsprogramma’s op voor gekwalificeerde schutters.
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3.2. De TD valideert de brevetten van de monitoren niveaus 1, 2 en 3 (IPSC Pistol instructors & Trainers). De
certificatie van monitoren niveau 4 (IPSC Pistol Coach) geschiedt met de goedkeuring van de RD.
3.3. De TD stelt regelmatig een omstandig advies op betreffende de toestand waarin de opleidingen en trainingen
van de schutters plaats vinden binnen de BPSA clubs. In samenspraak met de IPSC verantwoordelijken van de
clubs, die hem toegang verlenen tot hun infrastructuur, zal de TD (of zijn afgevaardigde) een
toereikendheidscontrole uitvoeren met betrekking tot de opleidingsobjectieven (profiel monitor, monografie
van de schutters, organisatie van de trainingen,…), de schietinfrastructuur (veiligheid, gelegenheid, uitrusting,…)
en de door de BPSA erkende IPSC disciplines. Op basis van dit advies zal de BPSA geheel of gedeeltelijk de
organisatie van opleidingen, trainingen en wedstrijden gerelateerd aan een of andere discipline (HG,RF,SG,…)
goedkeuren.
4. De Assistent Monitor Initiator – Assistant Pistol instructor (API)
4.1. Vereisten en Voorwaarden
4.1.1.Ten minste 21 jaar oud zijn.
4.1.2.BPSA lid zijn en voldoende ervaring kunnen bewijzen en beschikken over een hoeveelheid aantoonbare
activiteiten met betrekking tot het beoefenen van het sportief schieten.
4.1.3.Dient niet te zijn opgenomen in het eindklassement van het Nationaal IPSC Kampioenschap.
4.1.4.Voorgedragen worden door de voorzitter van de BPSA club waar hij/zij is aangesloten.
4.1.5. Goedgekeurd worden door de Master International IPSC Instructor (BPSA - MISSIA verantwoordelijke) na
een voorafgaand interview én praktische testen.
4.2. Objectieven en Profielen
4.2.1.De Assistant Pistol instructor is de referentiepersoon binnen de club met wie de kandidaat IPSC schutter
zijn basisopleiding zal volbrengen. Ten dezen titel zal hij staat moeten zijn :
4.2.1.1. Bij zijn clubleden zin opwekken om IPSC te ontdekken en te volgen.
4.2.1.2. Toelichting geven betreffende de federale en regionale wapenwet, de modaliteiten om de
discipline te beoefenen en de te vervullen voorwaarden om vergund te worden bij een BPSA club.
4.2.1.3. Het sturen van de keuze van het wapen en de uitrusting van de beginnende schutter.
4.2.1.4. Het verstrekken, aan een groep van maximum vier beginnende schutters, de monografie van de
cursus “BPSA Safety Rules & Basic Skills Course”.
4.2.2.De Assistant Pistol instructor neemt permanent deel aan de trainingen binnen de club en moet in staat zijn
om :
4.2.2.1. Een reeks initiatie stages en/of basistrainingen te organiseren met behulp van de IPSC “Pistol
Instructor Reference Guide”.
4.2.2.2. De schutters omkaderen en begeleiden gedurende de training sessies.
4.2.2.3. De aangeslotenen informeren over het huidige IPSC Rule Book en BPSA directieven om hen toe te
laten zich in te schrijven voor- en deel te nemen aan nationale wedstrijden.
4.3. Doelgroep
De aanstelling van een Assistant Pistol Instructor wordt enkel en alleen voorzien voor nieuw aangesloten BPSA
clubs/secties die nog niet beschikken over een IPSC monitor ( instructor/trainer) en dit in samenspraak met de
TD. De certificatie van Assistant Pistol Instructor is TWEE jaren geldig vanaf de datum van uitreiking waarna de
kandidaat geacht wordt om deel te nemen aan de cursus IPSC Pistol Instructor. Uitzonderlijk kan de certificatie
na afloop verlengd worden voor een periode van 6 maand. Deze beslissing berust bij de NFII Commissie.
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5. De Monitor Initiator - Pistol Instructor (PI)
5.1. Vereisten en Voorwaarden
5.1.1.Ten minste 21 jaar oud zijn en BPSA aangesloten voor ten minste drie volledige jaren.
5.1.2.Een actief BPSA deelnemer zijn en gedurende drie voorafgaande jaren minstens één sportief jaar
verschijnen in het eindklassement van het Belgisch kampioenschap met een minimum score van 55% in de
betrokken Divisie (Categorie :65%).
5.1.3.Voorgedragen worden door de voorzitter van de BPSA club waar hij/zij is aangesloten.
5.2. Objectieven en Profielen
5.2.1.De Pistol Instructor is de referentiepersoon binnen de club met wie de kandidaat IPSC schutter zijn
basisopleiding zal volbrengen. Ten dezen titel zal hij staat moeten zijn :
5.2.1.1. Bij zijn clubleden zin opwekken om IPSC te ontdekken en te volgen.
5.2.1.2. Toelichting geven betreffende de federale en regionale wapenwet, de modaliteiten om de
discipline te beoefenen en de te vervullen voorwaarden om vergund te worden bij een BPSA club.
5.2.1.3. Het sturen van de keuze van het wapen en de uitrusting van de beginnende schutter.
5.2.1.4. Het verstrekken, aan een groep van maximum vier beginnende schutters, de monografie van de
cursus <<BPSA Safety Rules & Basic Skills Course>>.
5.2.2.De Pistol Instructor neemt permanent deel aan de trainingen binnen de club en moet in staat zijn om :
5.2.2.1. Een reeks trainingen te organiseren met het doel een of meerdere vaardigheden te ontwikkelen.
5.2.2.2. De schutters omkaderen en begeleiden gedurende de training sessies.
5.2.2.3. De aangeslotenen informeren over de belangrijkste regels van het huidige IPSC Rule Book en BPSA
directieven om hen toe te laten zich in te schrijven voor- en deel te nemen aan nationale
wedstrijden.
5.3. Doelgroep
5.3.1.De Pistol Instructor houdt zich bezig met de opleiding van beginnende schutters door het organiseren van
initiatie stages.
5.3.2.Binnen zijn club neemt hij op een permanente basis deel aan de opleiding en het opvolgen van de
praktiserende schutters.
6. De Monitor trainer - Pistol Trainer (PT)
6.1. Vereisten en Voorwaarden
6.1.1.Ten minste 23 jaar oud zijn en BPSA aangesloten voor ten minste vijf volledige jaren.
6.1.2.Een actief BPSA deelnemer zijn en gedurende vijf voorafgaande jaren minstens drie sportieve jaren
verschijnen in het eindklassement van het Belgisch kampioenschap met een minimum score van 65% in de
betrokken Divisie (Categorie :75%)
6.1.3.In het bezit zijn van het brevet Monitor Initiator –Pistol Coach of gelijkwaardig.
6.1.4.Een goede kennis hebben van het gebruikelijk Engels.
6.1.5.Voorgedragen worden door minimum twee BPSA officials (RO, IPSC trainer, RD,...)
6.2. Objectieven en Profielen
6.2.1.De Pistol Trainer is verantwoordelijk voor de continue opleiding van de schutters alsook de voorbereiding
van hun collectieve trainingen. In functie van hun vaardigheden moet hij in staat zijn om de praktiserende
schutters vooruitgang te laten boeken door aangepaste trainingen in functie van hun noden en hun
sportieve aspiraties en moet :
6.2.1.1. Het niveau van de schutters observeren en evalueren.
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6.2.1.2. In staat zijn om de schiettechniek te analyseren en oplossingen voor te stellen.
6.2.1.3. Een trainingscyclus kunnen opstellen en een sportief seizoen plannen.
6.2.1.4. Zijn persoonlijke praxis continu verbeteren om beter de discipline te doorgronden.
6.2.2.Hij ondersteunt de kandidaten-deelnemers en moet :
6.2.2.1. Beschikken over « Team Manager » kwaliteiten , zin voor organisatie, uitstraling en fair-play.
6.2.2.2. De wedstrijdgeest ontwikkelen door het adviseren van de schutters tijdens wedstrijden van alle
niveaus.
6.2.2.3. Op een grondige wijze de « Current IPSC Rule Book » kennen teneinde de schutters de middelen te
geven om geschillen tijdens IPSC wedstrijden te voorkomen.
6.2.2.4. Raad geven aan de deelnemer met betrekking tot het klaarmaken van zijn wapen en zijn
uitrusting.
6.3. Doelgroep
6.3.1.De aktiviteit van Pistol Trainer is in eerste instantie gericht op de technische opleiding, taktiek, persoonlijke
opvolging en op lange termijn naar de praktiserende schutters toe.
6.3.2.Hij omkadert, traint en volgt de deelnemers op die wensen deel te nemen aan nationale en internationale
kampioenschappen.
7. Opleiding, Organisatie en Inschrijving
7.1.1.De opleidingen van IPSC Pistol instructor en Trainer worden door het NFII georganiseerd. De uitnodiging
voor inschrijving staat op de site van de federatie.
7.1.2.Het minimum aantal deelnemers voor het organiseren van een opleiding is vastgesteld op ZES kandidaten.
De kandidaten sturen hun inschrijvingsaanvraag naar de Technisch Directeur met een kleine motivatie voor
de functie alsook een aanbeveling van de voorzitter van hun club.
7.1.3.De kandidaten mogen niet het onderwerp uitmaken van een lopende disciplinaire procedure.
7.1.4.Als het minimum aantal kandidaten bereikt is zullen de data van de opleiding worden gecoördineerd en
vastgelegd met de kandidaten die op hun beurt hun deelneming dienen te bevestigen door middel van de
betaling van de inschrijvingskosten. Na ontvangst van betaling zal de syllabus worden opgestuurd.
7.1.5.De theoretische opleiding neemt ongeveer 28 uur in beslag.
8. De Monitor Coach - Pistol Coach (PC)
8.1. Vereisten en voorwaarden
8.1.1.Ten minste 25 jaar oud zijn en BPSA aangesloten voor ten minste zes volledige jaren.
8.1.2.In het bezit zijn van het brevet Monitor Trainer – Pistol trainer
8.1.3.In het bezit zijn van het brevet van National Range Officer (NRO).
8.1.4.Vloeiend de Engelse taal beheersen, zich kunnen uitdrukken in de andere landstaal is een troef.
8.1.5.Een belangrijk aantal schuttersopleidingen kunnen bewijzen in relatie tot de praktijk van de discipline,
omkaderingsactiviteiten van de club, arbitrages, wedstrijden en de organisatie van matchen.
8.2. Objectieven en Profielen
8.2.1.In samenwerking met het NFII is de Pistol Coach verantwoordelijk voor de opleidingen van monitoren
niveau 1 en 2 en is betrokken bij de steeds terugkerende verbetering van het << Concept Opleiding van
IPSC Monitoren en Schutters >>. In deze optiek dient hij in staat te zijn :
8.2.1.1. Te beschikken over gedegen educatieve kwaliteiten en uitstekende pedagogische bekwaamheden.
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8.2.1.2. Op autonome wijze en op lange termijn training programma’s realiseren die prestatie gericht zijn
en een continue verbetering op lange termijn.
8.2.1.3. Binnen zijn hoedanigheid als Range Officer, de IPSC reglementen perfect beheersen.
8.2.2.De Pistol Coach moet schutters van hoog niveau kunnen herkennen, een competitie strategie kunnen
definiëren en uitwerken zowel op individueel als collectief vlak. Daartoe dient hij in staat te zijn om :
8.2.2.1. De deelnemers te onderrichten in de prestatie mogelijkheden en hun inspanningen te managen
gedurende de voorbereidingsperioden en de competitie en dit over verschillende sportieve
seizoenen.
8.2.2.2. De prestaties van de elite te kunnen analyseren door een geïndividualiseerde training voor te
stellen zowel op het vlak van motivatie om te slagen als oplossingen voor mislukkingen.
8.2.2.3. Een deelnemer raad kunnen geven ivm de voorbereiding, aanpassingen en veranderingen aan te
brengen aan zijn wapen en zijn uitrusting om zijn prestaties te kunnen verhogen.
8.3. Doelgroep
8.3.1.De activiteiten van de Pistol Coach zijn georiënteerd naar de vorming van Pistol instructors en Trainers.
8.3.2.Hij neemt deel aan de technische en tactische ontwikkeling van deelnemers op hoog niveau ( elite ).
8.4. Selectie
De promotie tot Pistol Coach is een specifieke selectie/sollicitatie procedure gerealiseerd << op dossier>> door
het Comité NFII en de RD vanaf <<geleefd>> van de Pistol Trainers op basis van hun persoonlijke inbreng en hun
toewijding ten opzichte van het onderwijzen en promoten van IPSC.
9. Toegang « Zonder Opleiding » tot het Brevet IPSC Pistol instructor
9.1. Deze regeling tot promotie is toegankelijk voor alle BPSA aangeslotenen (met inbegrip van buitenlanders) die
een reële trainingservaring hebben en/of opleiding hebben genoten in competitie van hoog niveau,
(inter)nationale arbitrage en/of het geslaagd zijn in buitenlandse opleidingen.
9.2. De kandidaten dienen in het bezit te zijn van een IPSC licentie gedurende vijf volledige jaren (waarvan twee
opeenvolgende BPSA aansluitingsjaren) en voortdurend bewezen hebben dat ze een onberispelijk gedrag
hebben vertoond naar de wereldwijde federatie toe.
9.3. De kandidaten die van mening zijn dat ze beantwoorden aan de criteria om het brevet aan te vragen dienen hun
<<curriculum vitae>> aan de TD over te maken met een rechtvaardiging van hun engagement in de sector(en).
9.4. Sector Sportieve Elite
9.4.1.De kandidaat moet getuigen van praktijkervaring en buitengewone sportieve resultaten zoals het bekomen
van (inter)nationale titels, veelvuldige deelname binnen de nationale selectie en/of een welbesproken
carrière als deelnemer op hoog niveau gedurende een aanzienlijke periode.
9.4.2.De kandidaat wordt voorgedragen door een sportieve autoriteit zoals de RD, TD, National Team Manager….
9.5. Sector Arbitrage
9.5.1.De kandidaat is een Range Officer (of hoger niveau) beschikkend over een gedegen kennis van de Current
IPSC Rule Book. De geïnteresseerde neemt actief deel aan de arbitrage van (inter)nationale IPSC
wedstrijden en is een voorbeeld voor zijn collega’s RO.
9.5.2.De geïnteresseerde is voorgedragen door een IPSC official zoals RD, RM, Voorzitter NROI, IROA….

Van toepassing op 01/01/2019

RIO voor IPSC Monitoren

BPSA - NFII

Pagina 6 van 7

Belgian Parcours Shooting Association
Reglement van Interne Orde
IPSC Monitoren - Voorwaarden - Objectieven - Opleidingen
9.6. Sector Buitenlands Diploma
9.6.1.De kandidaat die buitenlandse diploma’s/trainer brevet/monitor brevet heeft mag solliciteren voor het
brevet IPSC Pistol instructor voor zover de opleidingen evenredig zijn en de opgedane ervaring factueel en
beduidend is. Voor dit doel dient hij de nodige bewijsstukken alsook de inhoud van het buitenlandse
diploma voor te leggen.
9.6.2.De kandidaat is voorgedragen door een Official van het IPSC Directoraat waarin hij/zij is gevormd en
gebrevetteerd.
10. Behoud van het kwalificatieniveau
10.1. Het kwalificatieniveau heeft een geldigheidsduur van 3 jaar voor de niveau’s 2,3,4. In het jaar voorafgaand aan
de vervaldag van het brevet zal de NFII commissie een evaluatie maken van de Monitor om al dan niet zijn/haar
certificatie te vernieuwen.
10.2. Om de verlenging van zijn/haar certificatie te bekomen dient de gebrevetteerde NFII Monitor (niveau’s 2,3,4),
gedurende de 3 jaarlijkse cyclus, erop toe te zien zijn verworvenheden te behouden, zijn inzetbaarheid naar het
monitoraat toe te vergroten, zijn kennis te verruimen, toewijding te vertonen naar de discipline toe en actief
deel te nemen aan (inter)nationale wedstrijden.
10.3. Hieronder een niet-limitatieve lijst van criteria, voorwaarden en activiteiten die de Monitor toelaten om aan de
NFII commissie zijn voortdurende bereidheid tot perfectionering, pro activiteit en verbetering aan te tonen
naar de discipline toe en de BPSA/IPSC aangeslotenen.
10.3.1. Geen onderbreking als aangeslotene bij de Federatie (of wereldwijde IPSC) gedurende de 3 jaarlijkse
cyclus alsook in de vernieuwing van de wettelijke documenten die vereist zijn om IPSC te beoefenen
binnen de, door de gemeenschapsoverheden, erkende federaties.
10.3.2. Deelname aan de vernieuwde of aangepaste modules van het NFII.
10.3.3. Zin voor recurrente organisatie en omkadering binnen de club en de federatie ten toon spreiden door
opleidings- en/of bijscholingsstages te volgen bestemd voor beginnende schutters en/of gevorderden.
10.3.4. Het behalen van brevet(ten)/kwalificatie(s) gelinkt aan het IPSC match management en wedstrijden :
Range Officer, International Range Officer, IROA seminaries,…
10.3.5. Vernieuwing van de jaarlijkse kwalificatie van scheidsrechter (aantal te behalen punten zoals gesteld
door het NROI/IROA ) in functie van het bereikte niveau binnen de IPSC arbitrage.
10.3.6. Aanzienlijke en persoonlijke verbetering aantonen door een ononderbroken deelname aan- en
rangschikking in het Belgisch kampioenschap of in de IPSC « Region » van residentie.
10.3.7. Deelname aan multidisciplinaire schietsport modules (of andere) zoals mentaal coaching, training
planning, EHBO, conditietraining, leiderschap,… aangeboden door de officiële erkende sportfederaties.
10.4. De niet-hernieuwing of schorsing van de IPSC Monitor kwalificatie kan permanent, gedeeltelijk of
ondergeschikt zijn aan bepaalde condities zoals opleiding en/of bijkomende aanpassingen aan de termijn
vooropgesteld door de NFII commissie.
10.5. In geval van weigering van de IPSC Monitor kwalificatie door de NFII commissie kan de kandidaat, door middel
van een aangetekend schrijven gericht aan de Secretaris van het BPSA Comité, beroep aantekenen en dit
binnen de vijftien dagen volgend op de beslissing. Er kan geen beroep aangetekend worden tegen de finale
beslissing genomen door het BPSA Comité en deze beslissing dient ook niet te worden gemotiveerd.
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11. Verplichtingen van de BPSA Clubs
11.1. De BPSA clubs dienen voldoende promotionele acties te ondernemen om gemotiveerde, getalenteerde en
waardevolle aangeslotenen de opleidingen uitgaand van het NFII te volgen teneinde een maximum aan IPSC
monitors te hebben om ten allen tijde de uitmuntendheid van de opleidingen en trainingen te kunnen
garanderen binnen de club. De aanbeveling van het NFII is één IPSC monitor voor het omkaderen van zes
praktiserende schutters.
11.2. Enkel de monitoren die het IPSC diploma van de BPSA hebben bekomen zullen toegelaten zijn om NFII erkende
opleidingen te geven binnen de aangesloten clubs (aangesloten leden).
11.3. Een initiële opleiding tot het monitorschap alsook een periode van ondersteuning/coaching is voorzien voor
nieuwe BPSA clubs ( leden ) die nog niet over IPSC monitoren beschikken om hun toe te laten om binnen het
jaar dat volgt op hun erkenning over voldoende Assistent Monitor-Initiator te beschikken.
11.4. Na de opleiding « BPSA Safety Rules and Basic Skills Course » van de beginneling adviseert de IPSC monitor het
Comité van de club over de gelegenheid om al dan niet de jaarlijkse BPSA licentie uit te reiken. De
overhandiging van de BPSA licentie is voor de stagiair een erkenning van zijn vermogen in het respecteren en
het toepassen van de veiligheidsmaatregelen en de schiettechnieken eigen aan IPSC. De aansluitingskaart
betekend voor de IPSC gelicentieerde een <<Paspoort>> (Safety Pass) voor het zowel deelnemen aan nationale
als internationale IPSC wedstrijden als voor het bezoeken van andere BPSA clubs. Het Comité van de club is
geïdentificeerd door zijn BPSA leden die de << Jaarlijkse erkenningsaanvraag club BPSA>> hebben getekend.
11.5. Het NFII dringt nadrukkelijk aan op het fundamentele belang van de overhandiging van de BPSA licentie en op
de verantwoordelijkheid van de leden van het clubcomité (verantwoordelijken parcoursschieten) die, met de
afgifte van de licentie garant staan voor een veilige houding en gedrag (Safe) van de BPSA gelicentieerde
tegenover de (inter)nationale IPSC gemeenschap.
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