Brassard-systeem
Terminologie
Brassard-systeem = een geheel van certificaten/erkenningen oplopend in
moeilijkheidsgraag en complexiteit die een schermer in de loop van jaren kan
behalen/verwerven. Aan de hand van de verworven brassards is voor (min of meer)
ingewijden aantoonbaar welke competenties een schermer bezit.

Doelstelling
De KNAS streeft er naar om het ledenaantal te laten groeien door het verloop van
leden te verkleinen of te vertragen. Het binden van schermers via een brassardsysteem is één van de mogelijkheden. Een indirect gevolg van een verminderd
verloop van leden kán zijn dat het schermniveau in de breedte toeneemt. Wellicht
kan op termijn dat helpen bij het groeien van het schermniveau in de hoogte
(ondersteunend voor topschermen).

Uitgangspunten
Belang voor kind/schermer:
Op grond van het verwerven van competenties en de blijk van waardering
(diploma/brassard) is het in veel gevallen waarschijnlijk dat een kind:
- zich in eigenwaarde bevestigd voelt
- structuur ervaart in de (opbouw van de) lessen schermen
- bij schermontmoetingen/partijen zijn prestaties tov. anderen op basis van
brassardvergelijking kan relativeren.
- zijn prestaties objectief kan vergelijken met andere schermers
- extern gemotiveerd kan worden (in het geval dat een kind daar bevattelijk voor
is) door te gaan met schermen om (weer/nog) een brassard te behalen.
- langer lid blijft van schermvereniging/bond.
Voorwaardelijk is dat het brassard aansluit aan de belevingswereld van het kind en
opgesteld is in de taal van het kind.

Overwegingen
Belang voor opleidingen:
De commissie Opleidingen geeft sturing aan de opleidingsstructuur en –inhoud voor
de opleidingen van docenten van de KNAS.
Door te streven naar samenhang tussen de opleidingen voor leraren en
scheidsrechters en een systeem van brassards voor de schermers zal op termijn de
duidelijkheid voor alle deelnemers (schermers, scheidsrechters en leraren) vergroot
worden.
Voor alle opleidingen is te verwachten dat meer duidelijkheid in
functieverwachtingen leidt tot hogere instroom van cursisten.

Belang voor wedstrijden
de schermwedstrijden kunnen voor schermers aantrekkelijker worden en tot een
toename van deelnemers leiden.
bij voldoende ledenaanwas is het wellicht mogelijk dat de categorie-indeling mede
op basis van behaalde brassards gebeurt.
indien schermers langer blijven schermen en meer aan wedstrijden deelnemen is te
verwachten dat de kwaliteit van de schermsport in de breedte zal toenemen.
Mogelijkerwijs kunnen dan topsporters meer weerstand verwachten en op die wijze
profiteren van het brassard-systeem.

Belang voor verenigingen/bond
-

de verenigingen kunnen in ledental groeien
de verenigingen kunnen op grond van het brassard-systeem een duidelijkere
taakomschrijving aan kandidaat-scheidsrechters en kandidaat-docenten geven.
Indirect kan de wens om meer kader op te leiden hiermee gestalte krijgen.
- de bond kan in ledental groeien.
Ordeningsprincipe
Om te komen tot een gestructureerde opbouw van het brassard-systeem baseren
wij ons op twee elementen: ruimte en tijd. Alle andere voorkomende elementen zijn
afgeleiden hiervan. Zo is het handelen van mensen in algemene zin onder te
verdelen in diezelfde ruimte en tijd. Het grootste deel van het schermreglement is te
begrijpen als een afgeleide van ruimte en tijd.

Brassards
Wij onderscheiden 6 brassards:
Geel
Rood
Groen
Blauw
Zwart
Olympisch

Samenhang tussen Opleidingen
In onderstaand schema wordt aangegeven wat de samenhang in opleidingen binnen
de KNAS is/kan zijn met betrekking tot het brassard, niveau van de sportleider en de
scheidsrechters.
Brassard
Geel
Rood
Groen
Blauw
Bruin
Olympisch

Sportleider
Sportleider-2
(Zaalassistent)

Scheidsrechter
Clubscheidsrechter =< 13
(schermers)

Sportleider-3

Clubscheidsrechters

Sportleider-4

Nationale scheidsrechters

Globale inhoud Brassards
Uitgangspunten:
-

De brassards Geel/Rood worden op 3 wapens afgenomen.
Binnen de brassards moeten de schermers op eigen niveau wedstrijd leiden.
Pupillen kunnen ingezet worden voor eigen leeftijd en jonger
Binnen de brassards Geel/Rood schermen de kinderen met visuele berechting
(niet-elektrisch)
Vanaf Groen wordt er met elektrische berechting geschermd.
Toegevoegd kenniselement bij Geel: Veiligheid
Toegevoegd kenniselement bij Geel: Materiaal (omgaan met ...)
Toegevoegd kenniselement bij Rood: Historie van het schermen en schermsport

Voorwaardelijkheden
-

Vanaf het eerste begin wordt begonnen met algemene bewegingsscholing (te
denken valt aan de relevante bewegingsfuncties).
Vanaf Groen aangevuld met conditionele elementen
Vanaf Groen reflecteren op actie en reactie
Vanaf Blauw moeten de schermers hun eigen wedstrijden kunnen begeleiden
(opleiden/opgroeien in zelfstandigheid). Hierbij kan gedacht worden aan het
invullen en controleren van poulestaten en overleggen met wedstrijdbureau /
bemannen van wedstrijdbureau.

Cursusmateriaal
Voor alle brassards is het wenselijk dat er werkboekjes worden opgesteld, gebaseerd
op het opstellen van een portfolio. Reflectieformulieren moeten onderdeel zijn van
alle activiteiten. Het is zeer wenselijk dat illustraties en taal afgestemd zijn op de
doelgroep.
Brassard

Ruimte

Tijd

Geel

-

-

Rood

-

Groen

-

Blauw

-

Verplaatsingen voor/achterwaarts
Afstand houden tot
trefvlak
Afstand overbruggen
passen
uitval

-

Vorm

Enkelvoudige
aanval
Enkelvoudige
verdediging

-

Spelen

Spelen:
meer keuzemogelijkheden,
o.a. meer lijnen
en tactieken.
Spelen
Uitbreiden van de
keuzemogelijkheden
Variëren ter
voorkoming van
voorspelbaarheid
Spelen
Alle combinaties
Zoeken van
tactische
oplossingen

-

Begin indirecte
aanval

-

Indirecte
aanval

-

Combinaties van
voor- & achterwaarts
bewegen
zijwaarts
afstand vergroten

-

Samengestelde
aanval
Uitbreiding
gevechtsgang

-

Wapenspecifieke
technieken

-

Wapenspecifiek technieken
-

-

POP
(Zelf)Analyse

Meest voor de hand
liggend trefvlak per
wapen.
Grenzen van de
loper:
einde loper
zijkant van de loper

-

-

Bruin

- ECP-cup
- inslijpen technieken
Olympisch Internationaal
inslijpen technieken

-

Wedstrijdtactieken
Start mentale
training

Technieken
Voor de brassards Geel & Rood worden onderstaande techniek voorgesteld:
Brassard Floret
Geel
Aanval: hoge lijn;
Verdediging: wering
4/6 en/of ontwijking;

Rood

Sabel
Aanval: masker;
Verdediging: wering 5
en/of ontwijking;

Degen
Aanval: manchet;
Verdediging: Kring 6
e/of ontwijking;

Riposte: direct hoog

Riposte: direct masker

Riposte: manchet

Spelen & spel leiden
Aanval: lage lijn;
Verdediging: wering
4/6

Aanval: flank;
Verdediging: wering 3

Aanval: hoge lijn
Verdediging: wering
4/6

Riposte: lage lijn;
Spelen & spel leiden
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Riposte: direct of
indirect

Riposte: hoge lijn

