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Schermkledij en –materiaal  

Algemeen 

Goedkeuring 
Deze normen werden goedgekeurd door de Technische Commissie op 8/12/2015 en na 
aanpassing aanvaard door de Raad van Bestuur van de Vlaamse Schermbond op 
04/10/2016. 

Doelgroep 
Deze richtlijn is van toepassing op alle schermers die een licentie hebben bij de Vlaamse 
Schermbond vzw (VSB). Deze richtlijn is bovendien ook van toepassing op alle 
schermers die deelnemen aan activiteiten georganiseerd door de VSB of door een club 
die aangesloten is bij de VSB. 

Trainers 
Enkel de trainers die met een administratieve of een nationale vergunning aangesloten 
zijn bij de VSB en die in de hoedanigheid van trainer of trainingshulp werden opgegeven 
door de club in de trainingstechnische fiche, zijn verzekerd via de VSB. 

Zorg voor het materiaal 
Het is de verantwoordelijkheid van de schermer zelf (of zijn ouders/voogd indien 
minderjarig) om de staat van zijn individuele uitrusting op regelmatige tijdstippen na te 
zien. 
Dit behelst zowel de controle van de materiële integriteit van de uitrusting (geen 
beschadigingen) als ook de mate waarin de uitrustig past voor de schermer (niet te klein 
of te groot). 
De trainers /en of de clubverantwoordelijken kunnen hier zeker bij helpen. 

De trainers dienen er op toe te zien dat de beschermende kledij op een correcte wijze 
wordt gedragen. 

De clubverantwoordelijken moeten op regelmatige tijdstippen de veiligheid van het 
clubmateriaal nazien. 

De organisatoren van een tornooi en de clubverantwoordelijken hebben te allen tijde 
het recht om het gebruik van bepaald schermmateriaal dat ogenschijnlijk defect of niet 
reglementair is, om veiligheidsredenen, te verbieden. 

Vergunningsnormen 

De trainers (opgegeven op de trainingstechnische fiche van de club) 
De trainer dient in het bezit te zijn van trainersvergunning (administratieve vergunning) 
of van een nationale vergunning. 

De schermers 
De Clubvergunning 

Met deze vergunning is het toegelaten om als schermer tijdens het eerste 
inschrijvingsjaar deel te nemen aan trainingen binnen de eigen club. 
Met deze vergunning is het niet toegelaten deel te nemen aan ontmoetingen of 
competities (recreatieve of andere). 
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De nationale vergunning 

Met deze vergunning is het toegelaten als schermer  

 deel te nemen aan de trainingen binnen de eigen club (vanaf het tweede 
inschrijvingsjaar) 

 deel te nemen aan recreatieve of andere competities (niet CEE of FIE) 

De CEE en FIE vergunning 

Om deel te nemen aan CEE-wedstrijden moet de schermer in het bezit zijn van een 
CEE vergunning. Om deel te nemen aan FIE-wedstrijden moet de schermer in het 
bezit zijn van een FIE vergunning. Deze vergunningen worden aangevraagd door het 
secretariaat van de VSB na goedkeuring van aanvraag tot deelname aan zulke 
wedstrijden door het Federaal Sport Comité. 

Het is niet toegelaten als schermer deel te nemen aan trainingen, ontmoetingen, recreatieve 
of andere competities met een administratieve vergunning. 

Wapennormen (voor wedstrijden en ontmoetingen) 

Categorie Degen en Floret Sabel 
maat norm maat norm 

Poussin 0 normaal 2 S2000 
Pupil 2 normaal 2 S2000 
Miniem 5 Ontmoeting: normaal - FIE 

Wedstrijd: FIE 
5 S2000 

Cadet-Junior-
Senior 

5 Ontmoeting: normaal - FIE 
Wedstrijd: FIE  

5 S2000 

Opm: 

 De klinglengte is de maximumlengte, het staat de schermer steeds vrij om een 
kortere klingmaat te gebruiken. 

 Bij degen en floret is het toegelaten een normale schelp (zie tabel in bijlage) op een 
kleine klingmaat te bevestigen. 

 Voor de FIE klingnorm voor de wedstrijden zal een gedoogbeleid gevoerd worden 
tot 1 september 2018. 

Kledijnormen 

De trainer 
De trainer dient steeds een masker te dragen indien hij in contact is met de wapens. 

Wat de beschermende kledij betreft is de trainer verantwoordelijk voor het dragen van 
een aangepaste beschermkledij in functie van de oefeningen die hij of zij laat uitvoeren. 

Groepslessen en individuele lessen 
Het is de taak van de trainer om bij groepslessen en individuele lessen erop toe te zien 
dat de leerlingen voldoende beschermd zijn voor de oefening die zij dienen uit te voeren. 
Dit rekening houdend met hun graad van scholing en hun morfologie. 

Indien tijdens de lesperiodes schermers onderling tegen elkaar schermen, dienen de 
normen voor wedstrijden (zie bijlage) te worden gerespecteerd (met uitzondering van de 
FIE klingen). Indien de clubs ook voor de lessen en de trainingen de hoogste (FIE) 
normen willen opleggen, raadt de VSB hen aan dit te regelen via het clubreglement. 
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Wedstrijden 

Minimumnorm 
Het is steeds toegelaten beschermende kledij met een hogere norm te gebruiken, dit 
wordt zelfs sterk aanbevolen. 

Bij vrijwillige inschrijving in een hogere categorie (surclassement) moet het materiaal 
van de schermer voldoen aan de normen van de hoogste categorie. 

Voor de wedstrijden georganiseerd onder de bevoegdheid van de VSB (niet CEE/FIE) 
kan een organisator 2 leeftijdscategorieën slechts samenvoegen als deze dezelfde 
veiligheidsnormen hebben. 

 Voorbeeld: als een miniem in surclassement tegen een cadet schermt op een 
wedstrijd, dan moet de miniem voldoen aan de normen voor de categorie cadet. 

 Voorbeeld: pupillen en miniemen kunnen niet gemengd worden gezien de 
klinglengte, miniemen en cadetten kunnen niet gemengd worden gezien het 
verschil in de beschermingswaarde van de uitrusting voor deze categorieën. 

In alle situaties die niet expliciet opgenomen zijn in deze normen dient men te 
voldoen aan de normen voor wedstrijden (niet CEE/FIE). 

Normen 
De normen zijn per categorie hernomen in de tabel onderaan het document. 

Verduidelijkingen 
Masker - bevestigingspunten 
De verplichte twee bevestigingspunten voor de maskers (FIE Lettre urgente 14/2014) is 
geldig op elk niveau sinds 1 november 2014, met deze verduidelijking: voor niet FIE 
wedstrijden mag het tweede bevestigingspunt (elastiek voor klassieke maskers en 
bijkomende bevestiging voor Leon Paul maskers) zelf aangebracht worden zolang de 
integriteit van het masker (metalen gedeelte) en de registratie van de treffers 
(floret/sabel) niet gecompromitteerd wordt. 

Mini wapens 

 Mini-degen Mini-floret Mini-sabel 

Klinglengte max.77 cm max.77 cm max.77 cm 

Diameter 
coquille 

normaal 11,5 cm 

max. 13,5 cm 

normaal 9 cm 

max. 12cm 

normaal 12,5x14 cm 

max. 14x15 cm 

Diepte coquille max. 4,2 cm Niet van toepassing max. 1,4 cm 

Totale lengte max. 97 cm max. 97 cm max. 95 cm 

Puntdruk min. 750g min. 500g Niet van toepassing 
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Recente wijzigingen 
In de versie 2016-09 werden volgende wijzigingen 
doorgevoerd: 
 enkel FIE norm voor de steekwapens op wedstrijden vanaf miniemen (zie ook 

overgangsmaatregelen. 
 Voor de sabelschermers is de 800 N handschoen verplicht op wedstrijden voor 

cadetten en ouder (precisering 15/11/2016) 
 Voor de degen en floretschermers is het gebruik van het nieuwe model handschoen 

(zonder opening aan de pols voor de lichaamskabel) verplicht vanaf 1/1/2017. 
 Het masker met transparant vizier is verboden voor elk wapen en op elk niveau.  
 Het Initiatievest, en het 800N short werden uit de tabel geschrapt. 

Overgangsmaatregelen:  
Er zal op wedstrijden voor de steekwapens tot 1 september 2018 een gedoogbeleid 
gevoerd worden voor wat betreft de FIE-norm voor de kling.  
Om de overgang soepel te laten verlopen wordt de clubs gevraagd bij het adviseren 
bij aankopen,  al de FIE klingen aan te raden vanaf de categorie van de miniemen 
(klinglengte 5) 
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 Poussin Pupil Miniem Cadet – Junior - Senior 
Cadet – Junior – Senior 

CEE en FIE 

K
le

di
j 

Masker 350N (CE) Verplicht Verplicht Verplicht Niet toegelaten Niet toegelaten 

Masker 1600N (FIE) Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Verplicht Verplicht 

Vest 350N (CE) Verplicht Verplicht Verplicht Niet toegelaten Niet toegelaten 

Vest 800N (FIE) Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Verplicht Verplicht (+ naam)1 

Broek 350N (CE) Verplicht Verplicht Verplicht Niet toegelaten Niet toegelaten 

Broek 800N (FIE) Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Verplicht Verplicht (+ kentekens)2 

Ondervest 350N (FIE) Verplicht Verplicht Verplicht Niet toegelaten Niet toegelaten 

Ondervest 800N (FIE) Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Verplicht Verplicht 

Handschoen (CE)3 Verplicht Verplicht Verplicht Verplicht Verplicht 

Borstbescherming dames Verplicht Verplicht Verplicht Verplicht Verplicht 

Borstbescherming heren4 Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen 

Schelp heren Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen 

Lange kousen Verplicht Verplicht Verplicht Verplicht Verplicht 

W
ap

en
 

Lemmer floret5 0 – Normaal 
Toegelaten: normale schelp* 

2 – Normaal 
Toegelaten: normale schelp* 

5 – FIE 5 – FIE 5 – FIE 

Lemmer degen6 0 – Normaal 
Toegelaten: normale schelp* 

2 – Normaal 
Toegelaten: normale schelp* 

5 – FIE 5 – FIE 5 – FIE  

Lemmer sabel 2 – S2000 2 – S2000 5 – S2000 5 – S2000 5 – S2000 

 

                                                   
1 Voor de eigenschappen van de naam en de plaatsing van het kenteken van België verwijzen we naar het FIE-reglement materiaal, m.25.3 
2 De Belgische kentekens zijn bij Cadetten en Junioren enkel verplicht voor WK, bij Senioren ook  op WB vanaf T64 en alle rondes van een WB per ploeg.  

Het betreft een FIE goedgekeurd kenteken en dit moet op beide benen voorkomen. 
3 Voor Sabel geldt de 800 N-norm vanaf cadetten – Voor Degen en Floret is het nieuwe model zonder opening voor de lichaamsdraad verplicht vanaf 1/1/2017 
4 Op degen is de borstbescherming verplicht voor meisjes en wordt deze aanbevolen voor jongens, ter bevordering van de gezonde sportbeleving van het kind. 
5 Voor wat betreft de FIE norm voor de steekwapens zal een gedoogbeleid gelden tot 1 Sept 2018 - Deze norm is niet  van toepassing op de ontmoetingen. 
6 Voor wat betreft de FIE norm voor de steekwapens zal een gedoogbeleid gelden tot 1 Sept 201 8 - Deze norm is niet  van toepassing op de ontmoetingen. 


