GEMEENSCHAPPELIJKE COMMUNICATIE

Mevrouw, Mijnheer, Schermmeester,

Door de Covid -19 pandemie kennen we nu bijna twee volledig blanco wedstrijdseizoenen na elkaar.
Dit heeft als gevolg dat begin volgend seizoen veel schermers van leeftijdscategorie zouden moeten
veranderen terwijl ze amper wedstrijden hebben kunnen schermen in hun huidige categorie.
Gezien dit een verre van ideale situatie is, heeft de NWC zich gebogen over de mogelijkheden om de
impact voor de schermers te zoveel mogelijk te beperken. Uit deze analyse komt naar voor dat het
invoeren van een bijkomende leeftijdscategorie bijdraagt aan het uitvlakken van de negatieve
effecten van de twee blanco wedstrijdseizoenen.
Gezien het logisch is zowel op nationaal als op regionaal niveau dezelfde leeftijdscategorieën te
hanteren, werd het voorstel voorafgaandelijk voorgelegd aan de FFCEB en de VSB.
De drie federaties hebben gezamenlijk beslist om vanaf het seizoen 2021/2022 hun wedstrijden te
organiseren volgens onderstaande leeftijdscategorieën:

Leeftijdscategorie
U11
U13
U15
U17
U20
Sen

Geboortejaren (seizoen 2021/2022)
2012 – 2011
2010 – 2009
2008 – 2007
2006 – 2005
2004 – 2003 – 2002
2001 -> 1982

Als belangrijkste voordelen citeren we graag:
•
•
•

De schermers geboren tussen 2012 en 2005 krijgen een jaar om zich opnieuw te lanceren.
De categorie U17 wordt beperkt tot twee jaar wat deels tegemoetkomt aan de
problematiek van de grote morfologische verschillen die we op deze leeftijd vaststellen.
Er is een betere afstemming op de leeftijdscategorieën in gebruik in onze buurlanden (FR, GE,
LUX).

We zijn er ons van bewust dat voor de EFC- en de FIE-wedstrijden de leeftijdscategorie U17 nog
steeds drie geboortejaren bestrijkt. De trainers zullen hier rekening mee moeten houden bij de
voorbereiding van hun schermers (U15 en U17) voor de deelname aan de selectiewedstrijden.

Wat verandert er concreet voor de nationale en de regionale wedstrijden (K.B.F.S. – FFCEB - VSB)?
•

Belgische kampioenschappen
o

De individuele kampioenschappen zullen voortaan georganiseerd worden in de categorieën
U13 – U15 – U17 – U20 en Senioren.

o

De Belgische kampioenschappen per ploeg zullen worden georganiseerd in de categorie U17
en de gecombineerde leeftijdscategorie U20/Sen.

•

De wedstrijden uit de nationale circuits zullen worden georganiseerd in de categorie U17 en de
gecombineerde leeftijdscategorie U20/Sen.

•

Het circuit Jeunes Lames zal worden georganiseerd in de leeftijdscategorieën U11 – U13 en U15.
De andere activiteiten “Jeunes Lames” (stages en bijeenkomsten) worden uitgebreid tot de U15.

•

De VSB-bekers worden georganiseerd in de leeftijdscategorieën U9 (optioneel) – U11 – U13 - U15
– U17 en U20.

•

Surclassement

•

o

Het enkelvoudig surclassement is toegestaan in alle leeftijdscategorieën
Opmerking: Voor de U11 is dit beperkt tot de scherm(st)ers van de tweede jaargang.

o

Het dubbele surclassement is toegestaan vanaf de leeftijdscategorie U17.

Reglementen
De reglementen over de verschillende wedstrijden en de materiaalnormen zullen
dienovereenkomstig worden herzien en kortelings worden gepubliceerd.

Met sportieve groeten,
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K.B.F.S.
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Nationale Wedstrijdcommissie
Commission nationale des Compétitions
Brussel, Bruxelles 12/05/2021
Materiaalnormen K.B.F.S. Erratum 2
Normes du matériel F.R.B.C.E. Erratum 2
Na intern overleg heeft de nationale wedstrijdcommissie beslist een tweede erratum uit te
brengen aan de gemeenschappelijke materiaalnormen die van toepassing zijn voor de
wedstrijden van het nationale niveau (Belgische Kampioenschappen – Wedstrijden Nationaal
Circuit).
Het betreft de aanpassing van de nationale materiaalnormen aan de nieuwe
leeftijdscategoriën die vanaf het seizoen 2021/2022 zullen worden ingevoerd.
Deze normen treden in werking vanaf 01/09/2021.
Een overzichtstabel wordt hernomen in bijlage A aan deze richtlijn.
Gezien het blanco seizoen, zijn de veranderingen van het Err. 1 eveneens gemarkeerd. (minicoquilles op de mini wapens).
Après consultation interne, la Commission nationale des Compétitions a décidé d'émettre un
deuxième erratum sur les normes matérielles communes applicables aux compétitions de
niveau national (Championnats de Belgique - Compétitions des circuits nationaux).
Elle concerne l'adaptation des normes matérielles nationales aux nouvelles catégories d'âge
qui seront introduites à partir de la saison 2021/2022.
Ces normes entreront en vigueur le 01/09/2021.
Un tableau récapitulatif est repris à l'annexe A de la présente directive.
Étant donné la saison blanche, les changements de l’Err. 1 sont également marqués. (mini
coquilles sur les mini armes).

Peter SCHEURWEGEN
Voorzitter / Président
Nationale Wedstrijdcommissie
Commission nationale des compétitions
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Kledij

Wedstrijden nationaal niveau

Masker 350 N (CE)
Masker 1600 N (FIE)
Vest 350 N (CE)
Vest 800 N (FIE)
Broek 350 N (CE)
Broek 800 N (FIE)
Ondervest 350 N (CE)
Ondervest 800 N (FIE)
Handschoen (CE)
Borstbescherming dames
Borstbescherming heren
Lange kousen
Lemmer Degen
Lemmer Floret
Lemmer Sabel

Verplicht
Toegestaan
Verplicht
Toegestaan
Verplicht
Toegestaan
Verplicht
Toegestaan
Verplicht
Verplicht
Toegestaan
Verplicht
2 – Normaal of FIE
2 – Normaal of FIE
2 – S2000+

U13 (Err. 2)

Verplicht
Toegestaan
Verplicht
Toegestaan
Verplicht
Toegestaan
Verplicht
Toegestaan
Verplicht
Verplicht
Toegestaan
Verplicht
5 – Normaal of FIE
5 – Normaal of FIE
5 – S2000+

U15 (Err. 2)

Materiaalnormen K.B.F.S
Err. 2 van toepassing vanaf 01 september 2021

KBO/BCE 0409.579.530

Wapens
o De vermelde klinglengte is de maximale lengte, er mag altijd met kortere klingen geschermd worden.
o De FIE-norm wordt sterk aanbevolen vanaf de leeftijdscatergorie U15 (Err. 2).
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•

Belangrijke opmerkingen:

Wapen

info@fencing-belgium.be
www.fencing-belgium.be

Verboden
Verplicht
Verboden
Verplicht
Verboden
Verplicht
Verboden
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Toegestaan
Verplicht
5 – Normaal of FIE
5 – Normaal of FIE
5 -S2000+

U17 – U20 - Senior

Bijlage A

Degen
82
105
12 (Err. 1)1
750

Kling Nr. 2
Floret
82
105
10 (Err. 1)(1)
500
Sabel
82
100
12(Err. 1)(1)
N/A

Degen
90
110
13,5
750

Kling Nr. 5
Floret
90
110
12
500

Sabel
88
105
14x15
N/A

Err. 1: van toepassing vanaf 29 mei 2021

KBO/BCE 0409.579.530
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Maskers
o Het nieuwe type velcrosluiting (art. m25.7 f van het FIE-reglement) is verplicht.
o De dubbele sluiting blijft eveneens verplicht (metalen tong en velcro (nieuw type) of velcro met drie ankerpunten en een bijkomende
hulpsluiting onderaan het masker).
o De geleidende borstlap is verplicht op floret en sabel voor alle leeftijdscategorieën.
o De geleidende borstlap is verboden op degen.
o Enkel de door de FIE gehomologeerde maskerdesings worden toegelaten. De homogeen gekleurde maskers zoals algemeen in de handel
verkrijgbaar zijn tevens toegelaten. (Err. 2)
Borstbescherming
o Voor floret dient de gehele buitenzijde (de zijde gericht naar de tegenstrever) van de borstbescherming bekleed te zijn met een zachte stof
zoals E.V.A. (Ethyleenvinylacetaat) van 4mm dikte. (art. m25.4 c van het FIE-reglement)
o Voor floret dient de borstbescherming gedragen te worden onder het ondervest. (art. m25.4 c van het FIE-reglement)
Handschoen
o Voor sabel dient de handschoen een beschermingswaarde van 800 N te hebben.
o Handschoenen met een gat voor de lichaamsdraad zijn verboden. (art. m25.6c van het FIE-reglement)
Lichaamsdraad
o De doorzichtige stekkers aan de lichaamsdraden zijn NIET verplicht op de nationale wedstrijden (CN / BK).
o Gezien internationaal deze verplichting wel geldt, wordt de clubs aangeraden bij de aankoop van nieuwe lichaamsdraden te opteren voor de
versie met de doorzichtige stekkers (Err. 2).

Wapens
Maximumklinglengte (cm)
Maximumlengte van het wapen (cm)
Maximum diameter van de kom (cm)
Minimum puntdruk (gr)

Kenmerken van de wapens:
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•
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o

Bijlage A

